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 وتقييدا  وملهم الْمحامد كلها إطالقًا   ،  الْحمد هللا مسدي النعم خاصها والعام     
والصالة والسالم على من جعله اهللا منبعا للحق وشارعا لألحكام ، على الدوام

  مسك وجعله لألنبياء       ، الذي بعثه اهللا بنسخ الشرائع وهدم األصنام                ،  محمد بن عبد اهللا      
صالة وسالما تترى إلَى ، وعلى آله وصحبه نجوم االهتداء وبدور الظالم، ختام

الوجوه يوم تذهب الْمناسبة ويضمحل البهرج والفخر وتعنو      ، يوم الْجمع بني األنام  
 . للملك العالم
 : أما بعد

ن وتنافس ِفي معرفته الْمتنافسو، فإنه لَما كان خري ما بحث عنه الباحثون
وكانت ،  الَِّتي هي الْمصدر الثاِني للشرع     جسنة رسول اهللا   : بعد كتاب اهللا تعالَى   

 منتقاة من أصح مصادر السنة؛ ألزمت نفسي بكتابة شرح عليها #عمدة األحكام$
  :وهي وجعلته ملما بالعناصر األربعة اآلتية            ،  مستعينا باهللا تعالَى مع بعد الشقة وقلة الزاد              

 . الْموضوع-أ
 . الْمفردات-ب
 . الْمعنى اإلجماِلي-ج
 . فقه الْحديث-د

وعسى أن أكون قد وفقت إلَى مساعدة إخواِني طالب العلم على حلِّ 
وساهمت ِفي تدعيم هذا النشء الصاعد الذي نبتهل إلَى اهللا ، مشكالِتهم العلمية
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سدد خطَاه حتى يخِرج ألمته جيالً منصبغا بصبغة وي، جميعا أن يلهمه رشده
ويظهر للناس محاسن هذا الدين ، ويذود عن الباطل، يقود إلَى الْحق، الدين

حتى يرث اهللا األرض ومن ، ويبين لَهم أنه صاِلح لكل جيل وكل زمن، الْحنيف
 واآلخرة تنقه ِبجلب مصاِلح الدنيا   وأنه كفيل لكل من اع  ، عليها وهو خري الوارثني   

ودفع مضارِهما مع العزة والرفعة والغلبة والتمكني والغنى والسيادة على جميع 
غري أن هذا ال يحصل إالَّ ألمة تطبقه تطبيقًا فعليا ِفي ، الشعوب الْمخالفة له

 .والدقيق والْجليل، الصغري والكبري
الواقعة رح سهل العبارة مع معالَجة بعض األمور وقد حاولت أن يكون هذا الش

كما ، وإرشادا إلَى الصواب، الَِّتي تتنافَى مع الشرع عند الْمناسبات تنبيها عليها
 ِفي -رِحمه اهللا-حاولت إصالح بعض األخطاء الَِّتي حصلت من ابن دقيق العيد 

وتوخيت بكل استطاعة أن ، لب الْحقوالرد عليها ِبما فيه مقنع لطا، الْمعتقد
أرجح ما تسنى ِلي فيه الترجيح على أن يكون الترجيح مؤسسا على ما صح عن 

 ﴿:  من غري تحيز إلَى مذهب خاص؛ ممتثالً ِفي ذلك قول اهللا تعالَىجالنِبي 
 .  ]٦٥:النساء[ ﴾       

             ﴿: وقوله تعالَى
 .  ]٥٩:النساء[ ﴾    

 : وسميته
 $<Ý^Þù]<�}<àÂ<x‘<^Ú<î×Â<Ý^Óuù]<‹é‰`i 

<Ý^{{{Óuù]<ì‚{{ÛÂ<oè�^u_<|†{{�e# 

محمد    ِمما كتبت على فضيلة الشيخ      -وهو األول  -وكنت قد عرضت جزًءا    
) ’١٣٨٣(وذلك ِفي عام    ،  لطول باعه ِفي الْحديث      -رِحمه اهللا  -ناصر الدين األلباِني       
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وقد تفَضل ، #الْجامعة اإلسالمية$: ���حينما كان فضيلته مدرسا بكلية الشريعة 
وقد أثبتها ِفي الْهامش ِفي مواضعها ، الشيخ مشكورا بتسجيل مالحظاته الْمفيدة

 . وأشرت إليها باسِمه، من الكتاب
 والتغاضي  ،بظهر الغيب إن سمح    الدعاء ِلي     : وكل ما أرجوه من القارئ الكَريم           

وأرجو أالَّ -عما قد يحصل من خطٍإ إالَّ أن يتنافَى مع الشريعة؛ فإن كان ذلك 
 فالْمطلوب ِممن عثر على ذلك تنبيهي عليه؛ إلعادة النظر والرجوع إلَى -يكون

 . جهد الْمقلوخري الصدقَة، وما العصمة إالَّ لألنبياء، الصواب فما الكمال إالَّ هللا
ووسيلة ، واهللا أسأل أن يجعله من صاِلح عملي الذي أعده ذخرا للمعاد

ويجعله خالصا ، وأن يطهره من شوائب اإلحباط، إلَى النجاة من النار يوم التناد
 . آمني.. وأن ينفع به طَاِلِبي الْحق ورواد الْحقيقة ، لوجهه الكَريم

 .وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا، ونبينا محمدوصلَّى اهللا على سيدنا 
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 سرور هو اإلمام حافظ اإلسالم تقي الدين عبد الغِني بن عبد الواحد بن علي بن
قدسي الْجاعيليالْماعيل سنة ، مما كان ِفي الثامنة من ، )’٥٤١(ولد ِفي جولَم

العباس فما لبث أن هاجر منها الشيخ أبو ، عمره استولَى الصليبيون على البالد الْمباركة
، فرحل باألسرة كلها فارا بدينه إلَى دمشق، أحمد بن قُدامة العمري الْمقدسي

 عمر  ي أسن من ابن خالته موفَّق الدين عبد اهللا والشيخ أِبي                   وكان الْحافظ عبد الغنِ        
 . وبعد سنتني انتقلوا إلَى سفح قاسيون، بأربعة أشهر فنزلوا بدمشق

ولَما وصلَ إلَى ، وكان عبد الغِني قد بدأ ِفي جماعيل ِبحفظ كتاب اهللا
) ’٥٦٠(وبعد ، دمشق واصل دراسته إلَى أن بلغ العشرين على مشايخ دمشق

فأخذا عن مشاِيخها وذوي ، رحل إلَى العراق بصحبة ابن خالته موفق الدين
ثُم قَام عبد الغِني برحلته إلَى ، ثُم عادا بعد أربع سنوات، الفضل والعلم فيها

، وإيران، والْجزيرة، ثُم إلَى العراق، ثُم قام برحلة أخرى إلَى مصر، ثُم عاد، مصر
وأفاد شبابها ، فتلقته بالبشر والْحبور، ثُم عاد إلَى دمشق، ثُم الْموصل، صبهانوأ

 . وسريته الصاِلحة، وإيمانه القويم، من علمه الواسع
كان شيخنا الْحافظ ال يكاد أحد يسأله عن حديث : "قال الْحافظ الضياء

 الروايات يسأل عن رجل من رجال   وال ، وذكر صحته أو سقمه   ، إالَّ ذكره له وبينه  
 ".  ويذكر نسبه، هو فالن بن فالن: إالَّ قال
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الْحافظ عبد الغِني أمري الْمؤمنني ِفي : وأنا أقول: "وقال الْحافظ ابن رجب
 . وله من الْمؤلفات حوالَي أربعني مؤلفًا، الْحديث

وترك علما ، )ة للهجر٦٠٠ ربيع أول عام ٢٣( ِفي -رِحمه اهللا-توفِّي 
 .-رِحمه اهللا-كثريا 
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 الْجماعيلي  قال الشيخ الْحافظ تقي الدين عبد الغِني بن عبد الواحد بن علي بن سرور                          
 : -رِحمه اهللا تعالَى-الْمقدسي 

شريك أن ال إله إالَّ اهللا وحده ال وأشهد ، الواحد القَهار، الْحمد هللا الْملك الْجبار
وأشهد أنَّ محمدا عبده ، رب السموات واألرض وما بينهما العزيز الغفَّار، له

 . صلَّى اهللا عليه وعلى آله وصحبه األطهار األخيار، ورسوله الْمصطَفَى الْمختار
 : أما بعد

 األحكام ِمما اتفق فإنَّ بعض اإلخوان سألِني اختصار جملة ِفي أحاديث
ومسلم بن الْحجاج بن ، أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل البخاري: عليه اإلمامان

 . مسلم القشريي النيسابوري؛ فأجبته إلَى سؤاله رجاء الْمنفَعة به 
أو نظر ، أو حفظه، أو قرأه، أو سمعه، ومن كتبه، وأسأل اهللا أن ينفعنا به

موجبا للفوز لديه ِفي جنات النعيم؛ فإنه ، خالصا لوجهه الكَريموأن يجعله ، فيه
 .حسبنا ونعم الوكيل
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ِإنما $ : يقُولُجسِمعت رسولَ اهللا :  قَالَ� )١( عن عمر بن الْخطَّاب]١[
ا نوى، فَمن كَانت ِهجرته ِإلَى اهللا ورسوِلِه؛ فَِهجرته وِإنما ِلكُلِّ امِرٍئ م، اَألعمالُ ِبالنياِت

ِإلَى اهللا ورسوِلِه، ومن كَانت ِهجرته ِإلَى دنيا يِصيبها أَو امرأٍَة ينِكحها؛ فَِهجرته ِإلَى ما 
 . متفق عليه. #هاجر ِإلَيِه

<|†�Ö] 

Jديثاء،  لنياتا:  موضوع الْحزوارتباطها بالعمل والْج. 
Jاتدفرالْم : 

 . القصد بالقلب إلَى الشيء: النية
ومأخذها من هجر ، هي النقلة من بلد الشرك إلَى بلد اإلسالم: الِْهجرة

 .إذا تركه: الشيء
                                                 

أسلم ِفي ،  ِفي عدي بن كعبجيلتقي نسبه مع النِبي ، عمر بن الْخطَّاب بن نفيل العدوي) ١(
وله ، شهد الْمشاهد كلها،  سفَرا وحضرا إالَّ ِفي سفر الِْهجرةجوالزم النِبي ، السنه الْخامسة
الْمجوسي طعنه أبو لؤلؤة  ، ) ’٢٣/ ١٢/ ٢٥( ومات ِفي  ، وِلي الِْخالفة بعد أِبي بكرٍ   ،  فَضائل جمة 

ار العاصمة طبعة د) ٤٩٢٢تقريب برقم (، توفِّي على إثرها، طَعنة وهو يصلي صالة الفجر
 ).’١٤١٦(الطبعة األولَى 
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 . والتفاخرأو الزينة  ، أو الْهوى  ،  تطلق على كل ما دخلَ من باب الشهوة        :  الدنيا   
J اِليمى اإلجعنالْم : 

وجعله تابعا لَها ، ِمن عدل العدل الْحكيم أن وكل الْجزاء إلَى النيات
وأدخله ، وأمنه من العذاب، فَمن نوى بعمله هللا؛ أثابه اهللا رضاه، ومرتبطًا ِبها

نا ما ومن نوى بعمله أمرا دنيويا؛ كان ثوابه ذلك الشيء الذي نواه كائ، الْجنة
 .وفوق ذلك الوعيد، كان

Jديثفقه الْح : 
األعمالُ    إنما   $ :  األعمال الْمعتبرة شرعا ِفي النية بقوله             ج حصر الرسول   :  أوالً  -

الْمضاف وأقيم   ، فحذف الْمضاف    ، إنما صحة األعمال بالنيات          :  فكأنه قال    . # بالنياتِ  
 . جعلَ النية شرطًا ِفي صحة األعمال وهو الْحقوهذا عند من، إليه مقَامه
وهو ِفي ، عبر باألعمال عن السعي الذي يثاب العبد عليه أو يعاقب: ثانيا

 .كل عضو ِبحسبه
عام    وعلى هذا فالْحديث        ، ظاهر الْحديث أنَّ من نوى شيئًا حصل له                : ثالثًا  -

          ﴿: وهي قوله تعالَى، مخصوص باآلية
 . ، حيث قيد حصول الْمنوي باإلرادة]١٨:اإلسراء[ ﴾

الشيء  أنَّ من عمل عمالً أراد به شيئًا من الدنيا قد يحصل له ذلك             : وبيان ذلك    
إن توفرت ِفي ، أما من نوى الثواب فهو يحصل له والبد، الْمنوي وقد ال يحصل
    ﴿: ؛ لقوله تعالَىوسلم من الْمحبطات، العمل شروط القبول

 . ]١٩٥:آل عمران[ ﴾      
 . ]١٢٠:التوبة[ ﴾     ﴿: وقَالَ

 :  له مفهومان#وإنما ِلكُلِّ امِرٍئ ما نوى$: جإن قوله : واألولَى أن يقال
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 . اإلخبار بعدم حصول غري الْمنوي: أحدهما
 . كائنا ما كاناإلخبار ِبحصر الثواب فيما نوى: الثاِني

 :النية جاءت ِفي كالم العلماء ِبمعنيني:  رابعا-
أو تمييز العبادات بعضها عن ،  تمييز العبادات عن العادات:أحدهما
 .وكالم الفقهاء يقع على هذا النوع، بعض

وهل هو اهللا أو غريه؟ وكالم العارفني ، تمييز الْمقصود بالعمل: والثاِني
 . هذا النوعباهللا يقع على 

الشرع ولَم يأِت ِفي    ،  النية محلها القلب؛ ألنها من أعمال القلوب              :  خامسا  -
وعلى هذا ، التلفظ ِبها إالَّ ِفي الْحج خاصة؛ ألنَّ التلبية ذكر الْحج الْخاص به

وأعجب من هذا إثبات بعض الفقهاء الْمؤلفني من ، فَمن تلفظ ِبها فهو مبتدع
 .شافعية ذلك ِفي مؤلفهال

Jاسبةنالْم : 
، أما مناسبة الْحديث لكتاب الطهارة فظاهرة؛ ألن النية شرط ِفي صحتها

والثوري وقال أبو حنيفة       ،  وهو مذهب الْجمهور       ،  كما هي شرط ِفي صحة كل عبادة        
واألول أصح؛ ألن الوضوء ليس ، بعدم اشتراطها ِفي الوضوء وغريه من الوسائل

 .ولكنه ِفي نفس الوقت عبادة، وسيلة محضةب
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 أَحِدكُم  الَ يقْبلُ اهللا صالةَ     $ : ج قَالَ رسولُ اهللا     :   قَالَ� )١(  عن أِبي هريرة    ]٢[
 .متفق عليه. #ِإذَا أَحدثَ حتى يتوضأَ

<|†�Ö] 

Jديثأنَّ الطهارة شرط ِفي صحة الصالة:  موضوع الْح. 
Jْات الفردم: 

، فيدخل ِفي الْحدث جميع النواقض، ما أوجب غسالً أو وضوًءا: الْحدث
 . الْحدثصدر منه    : أي ،  ومعنى أحدث    ، وخص الوضوء ألنه األغلب واألكثر وقوعا        

Jاِليمى اإلجعنالْم  : 
أحدث فأخرب بعدم قبول صالة من        ،   الطهارة ِفي صحة الصالة     ج شرط النِبي    

 .  أن يتوضأإالَّ
Jديثفقه الْح : 
الطواف ويلحق بذلك     ،  يؤخذ منه أن الطَّهارة شرط ِفي صحة الصالة           :  أوالً  -

 .ومس الْمصحف فيه خالف، بدليل آخر
إلَى فإنَّ عدم القبول ممتد  ، فيه دليل أن الطهارة ال تجب لكل صالة : ثانيا -

لذلك ويدل  ،  يحدث وهناك غايته       والقبول ممتد إلَى حني     ، حني يتوضأ وهناك غايته       
 . واحدما أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي عن بريدة وأنس ِفي جواز الصلَوات بوضوء 

                                                 

والزم    ، قدم سنة سبع  ،  صحاِبي جليل ، عبد الرحمن بن صخر الدوسي على األصح        :   أبو هريرة اسمه  )١(
)  ٨٤٩٣ت (مات سنة ثَمان أو تسع وخمسني على األصح               ،  وحفظ حديثًا كثريا     ،  جالنِبي  
 .الكنى
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صالة نفي القبول هنا دالٌّ على نفي الصحة لإلجماع على عدم إجزاء                 : ثالثًا  -
:  كحديثلقبول   وقد جاء ِفي بعض األحاديث داال على نفي ا          ،  من صلَّى بغري وضوء     

الصالةَ      والرجلُ الَ يأِتي ، الرجلُ يؤم قَوما وهم لَه كَاِرهون : ثَالثَةٌ الَ يقْبلُ اهللا ِمنهم صالةً$
، وأمثاِلهم القضاءفال أعرف أحدا أوجب على هؤالء . # ورجلٌ اعتبد محررا  ، إالَّ دبارا 

 . العلماءوهذا يدل على صحتها عند 
والقبول أخص منها؛ إذ كل مقبول ، أن الصحة أعم من القبول: والْحاصل

 .وليس كل صحيح مقبوالً، صحيح
ثُم ، حد الفقهاء الْحدث بأنه مانع حكمي مقدر قيامه باألعضاء:  رابعا-

 .  بهفيمتنع التطهر، رتبوا على ذلك بأن الْماء الْمستعمل قد انتقل إليه ذلك الْمانع
 عاد جابر بن عبد اهللا جأن النِبي $: وِفي ذلك نظر؛ ألنه قد روى البخاري

 . #وأمرهم فصبوا ماء وضوئه عليه، فتوضأ له، وهو مريض
، وحديث السائب بن يزيد عنده، وِفي معناه حديث أِبي موسى عنده

 . #فمن ناضح ونائل$: وحديث أِبي جحيفة
والتخصيص يحتاج إلَى ،  الْحدث والطَّهارة مساٍو ألمته ِفيجوالرسول 

 .دليل
Jمعالْج  : 

 تعارض من جهة -آية الوضوء: أي-إن بني الْحديث وبني اآلية : قد يقَال
 . الْحدثوالْحديث جعل موجبه      ،  أن اآلية أوجبت الوضوء على كل قائم إلَى الصالة          

:  وقال بعضهم، ن قام محدثًاأن الْحديث مخصص لآلية ِبم: والْجمع بينهما
 .واهللا أعلم، إنَّ اآلية فيمن قام من النوم

J@J@J@J@J 
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:  قَالُواي)٢(وعائشة ،)١(وعبِد اهللا بِن عمرو، �عن أِبي هريرة  ]٣[
 . متفق عليه. #ويلٌ لَألعقَاِب ِمن الناِر$ :جقَالَ رسولُ اهللا 

<|†�Ö] 

Jديثتعميم األعضاء بالوضوء: موضوع الْح . 
Jاتدفرالْم : 

وقد روي ِفي حديث عبد اهللا بن ، وهو مؤخر القدم، جمع عقب: األعقاب
 . العقبوهو عصب غليظ فوق      ، جمع عرقوب   " العراقيب   "عمرو عند مسلم بلفظ        

Jاِليمى اإلجعنالْم  : 
 . األعقاب الْمتروكَة ِفي الوضوء بالنارجتوعد النِبي 

Jديثفقه الْح : 
وقد حكى النووي ، استدل بالْحديث على وجوب غسل الرجلني: أوالً

 . ولَم يخالف ِفي ذلك إالَّ الشيعة، اإلجماع عليه ِممن يعتد به
،  بالْماء استدل به على وجوب تعميم أعضاء الوضوء بالغسل وإسباغها                     : ثانيا  

ويلٌ لَألعقَاِب ، أسِبغوا الوضوَء$: هللا بن عمروكَما جاء مصرحا به ِفي رواية عبد ا
 .وإنما خص األعقاب ألنها السبب. #ِمن الناِر

                                                 

وأحد العبادلة ، أحد الْمكثرين من الصحابة، بن وائل السهميعبد اهللا بن عمرو بن العاص  )١(
 .)٣٥٢٣ت (توفِّي لياِلي الْحرة بالطائف على األصح   ، كان كثري العبادة غزير العلم ، الفُقَهاء

  إالَّجوأفضل أزواج النِبي ، وأفقه النساء مطلقًا،  أم الْمؤمننيلعائشة بنت أِبي بكر الصديق ) ٢(
توفيت سنة ،  ِفي بيتها ويومها وبني سحرها ونحرهاجمات النِبي ، ففيها خالف، خديجة

 ).٨٧٣٢ت (سبع وخمسني على الصحيح 
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ِإذَا توضأ أَحدكُم؛ فَلْيجعل $:  قَالَجأنَّ رسولَ اهللا : � عن أِبي هريرة ]٤[
وِإذَا استيقَظَ أَحدكُم ِمن نوِمِه فَلْيغِسل ، فَلْيوِترومن استجمر ، ِفي أَنِفِه ماًء ثُم ِليستنِثر

 .#فَإنَّ أَحدكُم الَ يدِري أَين باتت يده، يديِه قَبلَ أَنْ يدِخلهما ِفي اإلناِء ثَالثًا
  .#فَلْيستنِشق ِبمنخريِه ِمن الْماِء$: وِفي لَفْظ ِلمسِلم

 .متفق عليه. #من توضأ فَلْيستنِشق$: وِفي لَفْظ

<|†�Ö] 

Jديثاهر والبواطن:  موضوع الْحطهارة الظَّو. 
Jاتدفرالْم : 

 . جذب الْماء بالنفس إلَى أعلى األنف: االستنشاق
 . دفعه بالنفس ليخرج: واالستنثار
 . ف ِفي الْمخرج للتجفي-األحجار: أي-استعمال الِْجمار : االستجمار

 .  وهو الفرد من العدد    ،  والوتر من واحد إلَى تسعة      ،  ليقف على وتر     : أي :  فليوتر  
Jاِليمى اإلجعنالْم  : 

لقد أمر الشارع الْحكيم بطهارة الظَّواهر والبواطن؛ ِلما يترتب علَى كَمال 
 : الطهارة من الفوائد الدينية والصحية واالجتماعية

وهي منفذ إلَى ، زالة األوساخ الَِّتي تعلق بالْخياشيمفقد أمر باالستنشاق إل
وقد ، فإذا نظفت دخل الْهواء إلَى الدماغ وسائر الِْجسم نقيا فأنعشه، الدماغ

وإذا نظفه العبد  ، وهو يحب القَذَارة، صح أن الشيطان يبيت على خيشوم العبد
 . كان ِفي حالة أبعد عن مقَاربة الشيطان
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والوتر مقصود ، ن استجمر أن يوتر؛ ألن االستجمار طهارة وعبادةوأمر م
وغَسالت ، ورمي الِْجمار، فمن ذلك الطواف، للشرع ِفي كثري من العبادات

ِفي : أي-وهو إشارة إلَى أن الْمتعبد له ِبهذه العبادة فرد واحد            ، الوضوء إلَى غري ذلك   
 . -وأفعاله، وصفاته، ذاته

م من النوم بغسل يديه قبل إدخاِلِهما ِفي اإلناء ثالثًا؛ ألنَّ النوم وأمر من قَا
الغسل  فشرع ، فاحتمل أن تدور اليد على محل النجاسة          ،  مذِْهب للشعور واإلحساس     

 . ِلهذَا االحتمال
Jديثديث ثالث مسائل:  فقه الْحِفي الْح : 

دليل . #جعل ِفي أَنِفِه ماًء ثُم ِليستنِثرِإذَا توضأ أَحدكُم؛ فَلْي$: ِفي قوله: األولَى
دمإليه أح با ذَهوإسحاق من وجوب االستنشاق؛ ألنه ، وأبو ثور، وداود، ِلم

 . واألمر يقتضي الوجوب إذا لَم يوجد له صارف، أمر
وجعلوا الصارف ِلهذَا األمر هو عدم ، وذهب مالك والشافعي إلَى سنيته

 . واألول أرجح؛ ألنه بيان ِلما يجب ِفي الوجه الْمذكُور ِفي اآلية، آليةالذكر ِفي ا
، أما أبو حنيفة فذهب إلَى وجوبه ِفي الغسل دون الوضوء هو والْمضمضة

 .وتخصيص الوجوب بالغسل دون الوضوء تفريق بال فارق
الوجوب واألمر يقتضي    ، هذا أمر  .  # ومن استجمر فَلْيوِتر      $: قوله  : الْمسألة الثانية       

 . إالَّ أن يصرفه صارف
أَحسن  من فَعلَ فَقَد      ،من استجمر فَلْيوِتر     $: �والصارف هنا حديث أِبي هريرة       

 هذه :قال الْحافظ ِفي الفتح     ، وابن ماجه   ، وأبو داود   ، رواه أحمد  . # ومن الَ فَالَ حرج   
 .)١(الزيادة حسنة اإلسناد

                                                 

 حصني "ِفي هذا التحسني عندي نظر؛ فإنَّ مدار إسناده عند جميع مخرجيه على  : قلت )١(
= 
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 ِفي النهي �أن يكون هذَا الْحديث صارفًا ِلحديث سلمان لكن ال يصلح 
 . ويصلح لصرف ما فوق الثالثة، عن االستنجاء بأقل من ثالثة أحجار
،   اإلنقاء: يشترط ِفي االستجمار شرطان    : فقاال،  وِبهذَا أخذ الشافعي وأحمد  

 . فأكثر )١(وبثالث مسحات
فلو حصل اإلنقاء ،  العددوقال مالك وأبو حنيفة باشتراط اإلنقاء دون

 .ِبمسحة واحدة جاز عندهم
فَالَ يغِمس يده ِفي اإلناِء   وِإذَا استيقَظَ أَحدكُم ِمن نوِمِه $: قوله: الْمسألة الثالثة

 .#فَإنَّ أَحدكُم الَ يدِري أَين باتت يده حتى يغِسلها ثَالثًا؛
فحمله مالك ، م غسل اليدين عند القيام من النوماختلف الفقهاء ِفي حك

، وهو األظهر لعدم الصارف، وحمله أحمد على الوجوب، والشافعي على الندب
والبيتوتة خرجت مخرج ، وال فرق بني نوم الليل ونوم النهار؛ ألنَّ العلة واحدة

 . الغالب
هل ينجس  ،  النوم قبل غسلهاثُم اختلفوا ِفي الْماء الذي غُِمست فيه يد القائم من 

 ؟ أم ال
وال يخرج عن اليقني إالَّ ، فقال الْجمهور بطهارته؛ ألن الطهارة متيقنة

، وكره الشافعي وأحمد التطهر به، ونقل عن الْحسن البصري نجاسته، بيقني مثله
 .واهللا أعلم

J@J@J@J@J 

                                                 
= 

وبه أعله ، والْخزرجي وغريهم، الِنيوالعسق، وهو مجهول كَما قال الذَّهِبي" الِْحميري
 ).األلباِني(وذكر أن ِفي سنده اختالفًا ، "تلخيص الْحبري"الْحافظ ابن حجر نفسه ِفي 

 ).األلباِني!!  (فليتأمل، ليس ثالث مسحات، الْحديث يشترط ثالثة أحجار )١(
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الَ يبولَن أَحدكُم ِفي الْماِء $: لَ قَاجأنَّ رسولَ اهللا : � عن أِبي هريرةَ ]٥[
  .#ثُم يغتِسلُ ِفيِه، الداِئِم

 .#الَ يغتِسلْ أَحدكُم ِفي الْماِء الداِئِم وهو جنب$: وِلمسِلم

<|†�Ö] 

Jديثاه:  موضوع الْحأحكام الِْمي. 
Jاتدفرالْم : 

 .د الْجاريوهو ض،  والراكد ِبمعنى واحدالدائم
أما ، "يبولَن"وجزمه عطفًا على موضع " يغتسل"أجاز العلماء رفع الالم من 

 .ورد الصنعاِني الْمنع، ومنعه النووي، النصب فقد أجازه ابن مالك
J اِليمى اإلجعنالْم : 

حاجتهم  كل مكَلف عن تعفني الِْمياه على أبناء جنسه؛ ألن                  جنهى الشارع    
استعمله    وإن  ، فتلحق أبناء جنسه الضرورة          ، والبول فيها يفسدها        ، ئمة مستمرة    إليها دا  

 . البائل نفسه كان قد أتى محذُورا باستعماله ما نهى الشارع عن استعماله
J ديثفقه الْح: 

ومنع بعضهم النصب؛ لئال ، "يغتسل"قد عرفت كالم العلماء ِفي إعراب 
وأيا كان فقد نهى الشارع عن ، الْجمع بينهمايفهم منه أن النهي إنما هو عن 

ِفي وعن الغسل على انفراده كَما   ، كَما ِفي بعض روايات مسلم   ، البول على انفراده 
فالْمنع من الثالثة األحوال مستفَاد ، وعن الْجمع بينهما كَما ِفي بعضها، بعضها

 . من هذه الروايات
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،   القلتني هي على التنزيه مقيدا ِفي البول ِبما زاد على                  غري أن الْجمهور حملوا الن       
النهي عن البول ِفي : وقالت الظاهرية وجماعة من العلماء، ومطلقًا ِفي الغسل

أنَّ النهي : "وهو األولَى جريا على القاعدة األصولية ِفي، الْماء الدائم للتحريم
بال ِفي  لو :  وبالغت الظاهرية فقالوا        ،  ف هنا   وال صار  " . للتحريم إالَّ أن يصرفه صارف        

 . وهذا جمود عجيب. وكان طاهرا مطهرا، ثُم صبه ِفي الْماء لَم ينجس، كوز
أما حكم الْماء الذي وقع فيه البول فهو عند الشافعية نجس إن كان دون 

ديث ابن عمر دليلهم ح، وإن كان فوقها لَم ينجس إالَّ بتغري أحد أوصافه، القلتني
وِفي تصحيحه خالف . #ِإذَا كَانَ الْماُء قُلَّتيِن لَم يحِمل الْخبث$: عند الْخمسة بلفظ

 . كبري ال يتسع الْمقَام لبسطه
وفَرق أحمد ِفي الرواية الْمشهورة عنه بني بول اآلدمي وما ِفي معناه 

وقيد ، دون فرق بني قليله وكثريهفجعل البول ينجس الْماء ب، كعذرته الْمائعة
أما مالك ومعظم أهل الْحديث فهم ذهبوا ، سائر النجاسات ِبما زاد على القلتني

سواء كان قليالً أو كثريا؛ ، إلَى أن الْماَء ال ينجسه شيء إالَّ بتغري أحد أوصافه
،  بضاعة بئر  أخذًا ِبحديث أِبي سعيد عند أصحاب السنن وأحمد وغريهم ِفي قصة           

، ويحيى بن معني، منهم اإلمام أحمد، صححه أكثر األئمة، وهو حديث صحيح
 .وابن حزم وغريهم

 

J@J@J@J@J 
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ِإذَا شِرب الْكَلْب ِفي $:  قَالَجأنَّ رسولَ اهللا : � عن أَِبي هريرةَ ]٧-٦[
  .#ِإناِء أَحِدكُم فَليغِسلْه سبعا

سِلماِب$: لمورِبالت نأُوالَه#.  
ِإذَا ولَغَ $:  قَالَجأنَّ رسولَ اهللا : � )١(ولَه ِفي حِديِث عبِد اهللا بِن مغفَّل

 . متفق عليه. #وعفِّروه الثَّاِمنةَ ِبالتراِب، الْكَلْب ِفي اِإلناِء؛ فَاغِْسلُوه سبعا

<|†�Ö] 

J ديثارةالطه: موضوع الْح. 
Jاتدفرالْم : 

ومن الطري ، والولغ خاص بالسباع، شربه بطرف لسانه: ولغ الكلب الْماء
 . قاله ِفي القاموس. بالذباب
Jاِليمى اإلجعنالْم  : 

والذي وصفه ِفي كتابه بأنه يعز عليه ما أعنت  ، أمر من أوجب اهللا طاعته
،  الذي ولغ فيه الكلب سبع غَسالتأمته من ولغ الكلب ِفي إنائه أن يغسل اإلناء

، فإن لَم تكن األولَى فالثامنة؛ ذلك ألنَّ الكلب نجس، تكون أوالها مع التراب
الغسالت  وِفي التراب مادة مطهرة تزيل ذلك النجس مع     ،  ويباشر النجاسات بفمه     

 .واهللا أعلم، السبع
                                                 

، )’٥٧( ومات سنة  ،  بايع تحت الشجرة     ، يصحابِ ، عبد اهللا بن مغفَّل بن عبد نهم بن نهم الْمزِني            )١(
 ).٣٦٦٣ت (وقيل بعد ذلك 
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Jديثفقه الْح : 
 :مسائلالْمستفَاد من هذين الْحديثني ثالث 

 . نجاسة الكلب: األولَى
 . تسبيع اإلناء: الثانية
 . تتريبه: الثالثة

 �فالْجمهور قالوا ِبها مستدلني ِبما روى مسلم عن أِبي هريرة        : فَأما نجاسته  
 .  الْحديث #...طهور ِإناِء أَحِدكُم ِإذَاَ ولَغَ ِفيِه الْكَلْب $: مرفوعا بلفظ

وال حدث ، ي عرف الشرع ال يكون إالَّ عن نجس أو حدثوالطهور ِف
، وخالفهم ِفي ذلك مالك والظاهرية فقالوا بطهارته، على اإلناء؛ فَتعين النجس

 . والْمذهب األول هو الصواب
إالَّ أنَّ من ، ومنهم القائلون بالطهارة، فقال به الْجمهور أيضا: أما التسبيع

يغسل  : -رِحمه اهللا-وقال أبو حنيفة ، رة يحمل العدد على التعبدقَالَ بالطها
متمسكًا بأثر موقوف على أِبي هريرة معارض ، اإلناء الذي ولغ فيه الكلب ثالثًا

 .والْحق أن يؤخذ ِبما روى الراوي ال ِبما رأى، بأثر أقوى منه
، حنفية وال الْمالكيةولَم توجبه الْ، فقال بوجوبه الْجمهور: أما التتريب

 .والْمذهب األول هو الصحيح ِلموافقة الدليل
وهي األولَى ، واألولَى أن يؤخذ ِبما صحت به الرواية، واختلفوا ِفي موضعه

 . أو األخرى من السبع، الثامنةأو 
 . أما األولَى والثامنة فهي ِفي صحيح مسلم كما ترى ِفي الْمتِن

 فهي عند الشافعي  -وهي التخيري بني األولَى واألخرى-ية الثالثة وأما الروا
،  تميمة عن أيوب بن أِبي     ،  أخربنا ابن عيينة     " : األم "قال ِفي  ،  بسند ِفي غاية الصحة    
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ِإذَا ولَغَ  $: قالج أنَّ رسولَ اهللا : �عن أِبي هريرة ، عن محمد بن سريين
والعبد . )١(#أُوالَهن أَو أُخراهن ِبتراٍب، يغِسلْه سبع مراتالْكَلْب ِفي ِإناِء أَحِدكُم فَلْ

 . مخري ِفي ذلك
وإما مطلقة يجب ، وإما مروية بالشك، فهي إما ضعيفة: أما سائر الروايات

 .واهللا أعلم، حملها على الْمقَيد
 ؟فة كاألشنان والصابون أم ال هل تقوم مقامه األشياء الْمنظِّ: ثُم اختلفوا

 . ورواية عن أحمد، وهو وجه للشافعية، قال باألول جماعةٌ من العلَماء
 .وهو أوفق للنص، وهو رواية عن أحمد أيضا، وقال بالثاِني آخرون

،  مسلموهي مروية ِفي صحيح  ، فلم تذكر ِفي رواية هذا الكتاب : أما اإلراقة  
وروقال بوجوِبهمهة يشترطون ِفي اإلراقة الولوغ بلسانه، ا الْجغري أن الظاهري  ،

أو دخل فيه بأجمعه؛ فهو ، أما لو أدخل ِفي الْماء عضوا من أعضائه غري لسانه
 !!وهو جمود عجيب، "الْمحلى"قاله ابن حزم ِفي . عندهم طاهر مطَهر

                                                 

وقد اختلفوا عليه ، ِفي التخيري بني األولَى والسابعة نظر؛ ألنَّ مدار الْحديث على أيوب: قلت )١(
 : ِفي هذا الْحرف على ثالثة وجوه

 . أو أخراهن ، أوالهن: الثالث  .السابعة: الثاِني .أوالهن: األول
بل هي شك من بعض ، ِفي الوجه الثالث للتخيري" أو"ذا كان األمر كذلك فال يظهر أن فإ

، فقد رواه هشام بن حسان وغريه عن أيوب على الوجه األول، ولعله ابن عيينة، الرواة
 . وهذا الذي ضعفه الْحفَّاظ، فحينئٍذ البد من الترجيح

    وافظ العراقي والعسقالِني الرالْح حجاية األولَى من وجهني  وقد ر : 
 . وذلك أن أكثر الرواة وأحفظهم على هذه الرواية، من جهة اإلسناد: األول

 . من جهة الْمعنى؛ ألنَّ تتريب األخرية يقتضي االحتياج إلَى غسلة أخرى لتنظيفه: واآلخر
  فعي نفسه راوي    فهذا نص من الشا    ، وقد نص الشافعي ِفي حرملة على أن اُألولَى أَولَى         : قال الْحافظ      

 ).األلباِني(واهللا أعلم   ،  بل للشك كما ذكرنا    ، فيها ليست للتخيري   " أو"الرواية الثالثة على أن     
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Jفائدة : 
، فقد قال بعضهم بإراقته: ي لعابه فيهلو أكل الكلب من طعام جامد ال يسر

وحكى النووي عن بعض الشافعية أنه يؤخذ موضع فمه وما حوله قياسا على 
 .واهللا أعلم، والباقي طاهر يحل أكله، الفأرة
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لَى فَأَفْرغَ ع، دعا ِبوضوء )١(أَنه رأَى عثْمانَ$:  عن حمران مولَى عثْمانَ]٨[
، ثُم أَدخلَ يِمينه ِفي الوضوِء ثُم تمضمض، يديِه ِمن ِإناِئِه فَغسلَها ثَالثَ مراٍت

قنشتاسو ،نثَرتاسثَالثًا، و ههجل وغَس ِن ثَالثًا، ثُمفَقَيِه إلَى الِْمريديو ، حسم ثُم
، يتوضأ نحو وضوئي هذَا جثُم قَالَ رأَيت النِبي ، يِه ثَالثًاثُم غَسلَ ِرجلَ، ِبرأِسِه
ثُم صلَّى ركْعتيِن الَ يحدث ِفيِهما نفْسه؛ غُِفر لَه ما ،  من توضأ نحو وضوِئي هذَا :ثُم قال

 .متفق عليه. #تقَدم ِمن ذَنِبِه

<|†�Ö] 

J ديثموضوع الَّى ركعتني ، وثواب من توضأ، كيفية الوضوء: لْحص ثُم
 .مقبالً عليهما بقلبه

J اتدفرالْم: 
 .  بتهيئته : أي: دعا بوضوء

 .فأكفأ: فأفرغ
 .كفيه: أي: على يديه

 .ثالث مرات: أي: ثالثًا
ض البياواختلفوا ِفي   ،  فكل ما واجه سمي وجها     ،  مشتق من الْمواجهة     : الوجه   

،  والتحذيفوما استرسل من اللحية والنزعتني             ، وما أقبل من األذن       ، بني العذار واألذن      
                                                 

، ذو النورين، عثمان بن عفان بن أِبي العاص بن أمية بن عبد شمس األموي أمري الْمؤمنني )١(
تولَّى ، له فَضائل كثرية، رين بالْجنةوالعشرة الْمبش، والْخلَفَاء الراشدين، أحد السابقني األولني

، وقيل أقل، وقيل أكثر، وعمره ثَمانون،  سنةعشرةوكانت خالفته اثنتي ، الِْخالفَة بعد عمر
 ).٤٥٣٥ت (، )’٣٥(وقُتل ِفي داره سنة 
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 . هل هي من الوجه أم ال؟ واألحسن أن يرجع ِفي ذلك إلَى اللغة
وهو ، والعكس لغتان، وفتح الفاء، وهو بكسر الِْميم، تثنية مرفق : الِْمرفَقني

 . الْمفصل الذي بني الذراع والعضد
 . هما العظمان الناتئان ِفي الْمفِصل الذي بني القَدم والساق: نيالكعب
 .مثل: أي: نحو

 .ال يوسوس: ال يحدث
 . ما مضى: ما تقَدم
Jاِليمى اإلجعنالْم  : 

، لقد حملوا ألمتهم تعاليمه الرشيدة، رضي اهللا عن صحابة رسوله األمني
،  ج ينقل لنا كيفية وضوء رسول اهللا �ا عثمان فهذ، وتوجيهاته النافعة الْمفيدة

وصلَّى ركعتني ال ، وإخباره لَهم بعد الوضوء أنَّ كل من توضأ على هذه الصفَة
 . يحدث فيهما نفسه ِبحديث من أمر الدنيا؛ غُِفر له ما تقَدم من ذنوبه

Jديثفقه الْح : 
  :ِفي الْحديث مسائل

 . ة التعليم بالفعلسني: األولَى
 .  باتفاقوهي سنة مستحبة، سنية غسل الكفني قبل الشروع خارج اإلناء: الثانية
 . وتباشر الطَّاِهرات، فيه سنية االغتراف باليمني؛ ألنها أطهر: الثالثة
ممسوح الْوقال به الشافعي ِفي ، فيه سنية التثليث ِفي األعضاء الْمغسولَة: الرابعة

 . والواجب واحدة باتفاق، وال تجوز الزيادة على الثالث، أيضا وهو الرأس
: فهوأما تعريف الْمضمضة   ، قد مضى تعريف االستنشاق وحكمه   : الْخامسة 

 . وعدمها عند آخرين، جعل الْماء ِفي الفَم بشرط اإلدارة عند قوم
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 . وقال أبو حنيفة بوجوِبها ِفي الغسل، سنةفَالْجمهور على أنها : أما حكمها
بثالث  )١(أن يمضمض ويستنشق ثالثًا: أحسنها، ففيها أقوال: أما كيفيتها

 .أما حديث الفصل فضعيف، غَرفَات كَما ِفي حديث عبد اهللا بن زيد
؟ وعند من يرى "مع"هل هي للغاية أو ِبمعنى " إلَى"اختلفوا ِفي : السادسة

 ئيتها هل الغاية داخلة ِفي الْمغيا أو خارجة عنه؟ غا

دخول الِْمرفَق ِفي : أعِني-فاحتملت اآلية معنيني ، والكل شائع ِفي اللغة
 بغسله؛ تعين ج ولَما جاءت األحاديث عن النِبي -الْمغسول وعدم دخوله

ا اتفق العلماء على وجوب ؛ ِلهذTَدخوله ِفي الْمغسول؛ ألنه الْمبين ِلمراد اهللا 
 .ولَم يحك الِْخالف فيه إالَّ عن زفر، غسله

لكن بين ِفي حديث ، وهو ِفي هذا الْحديث مجمل، مسح الرأس: السابعة
 . عبد اهللا بن زيد كيفيته

،   كفيهويمسح ببطون   ، أن يجعل أطراف أصابعه بعضها على بعض     : وتفسريها  
 . ثُم يردهما إلَى الْموضع الذي بدأ منه، ر ِبِهما إلَى قَفَاهثُم يم، يبدأ من ناصيته

: وهي تخالف روايته. #فَأقْبلَ ِبيديِه وأَدبر$: وقد جاء ِفي رواية للبخاري
 . #وأقْبلَ )٢(فَأدبر ِبيديِه$

                                                 

فيكون مجموع كل من الْمضمضة  ، هذا يوهم أنه يمضمض ويستنشق ثالث مرات من كل غرفة ) ١(
،   والْحافظ ابن حجر ، وقد رجح هذا الصنعاِني خالفًا البن دقيق العيد   ، ستنشاق تسع مرات واال

 الْمشار إليه إنما يدل على  فذهبوا إلَى أنَّ حديث عبد اهللا بن زيد    ، "العدة "والصنعاِني نفسه ِفي  
فمجموع كل من ، الثًافعل ذلك ث،  مضمض واستنشق مرة واحدة من غرفة واحدةجأنه 

 ).األلباِني(وهو الصواب ، الْمضمضة واالستنشاق ثالث مرات بثالث غَرفَات
، ثُم الشوكاِني، وقَلَّده الصنعاِني، وإن ذكرها الْحافظ، لَم ترد ِفي رواية البخاري" بيديه"لفظة ) ٢(

 ).باِنياألل. (#فَمسح رأسه فَأدبر ِبِه وأقْبلَ   $: ولفظه
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 تحكى  حتمل أن في،  بأن اإلقبال واإلدبار من األمور النسبية     : وقد جِمع بينهما    
:   روايةوعلى هذا فتحمل     ،  ويحتمل أن تحكى بالنسبة إلَى الرأس            ،  بالنسبة إلَى اليدين       

$      ربأدِه ويدلَ ِبيا حكيت بالنسبة إلَى اليدين           . # أقْبهة أخذ أهل      ، أنذه الكيفيديثوِبهالْح  ،
 .ه الدليلوهو األرجح ِلموافقت، وإسحاق، وأحمد، مالك: ومن األئمة

ورواية ، وأبو حنيفة، ومنهم الشافعي، وقال بعضهم بإجزاء مسح البعض
 يجزئ ال: فقال أبو حنيفة  ،  لكن اختلفوا ِفي تقدير هذا البعض      ، ومالك ، عن أحمد 
 . لو مسح بأصبع أو بعض أصبع أجزأه: وقال الشافعي. إالَّ ربعه

 ألن أكثر رواة صفة الوضوء أما كم يمسح؟ فالْجمهور على أنها واحدة؛
  .)١( التثليث فلم يرو إالَّ من طرق شاذَّة أو ضعيفةأما، رووا الْمسح واحدة
واإلنصاف أن أحاديث الثالث لَم تبلغ درجة االعتبار حتى : "قال الشوكاِني

الثابتة فالوقوف على ما صح من األحاديث ، يلزم التمسك ِبها ِلما فيها من الزيادة
 . انتهى". ِفي الصحيحني وغريِهما هو الْمتعين

 باستحباب   وخالفهم الشافعي فقال      ، وألِبي داود والبيهقي كالم قريب من هذا         
 .واألول أرجح، التثليث قياسا على سائر األعضاء

، الْمقتضية للترتيب وجوب الترتيب" ثُم: "���يؤخذ من العطف : الثامنة
 نيرى أن األفعال تقتضي الوجوبلكن عند م . 

 : غري أنه يعضد هذا الْمأخذ بأمور
 .  على رواية األمر#ابدءوا ِبما بدأَ اهللا ِبِه$: حديث: أحدها

 . -وهما اليدان والرجالن- بني مغسولني -وهو الرأس-إدخال ممسوح : ثانيا
                                                 

فيبعد اتفاقهم على الْخطَأ ، فإنه ورد من ثالث طرق بثالثة أسانيد حسنة، فيه نظر عندي) ١(
 ).األلباِني(
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اهللا   هذَا وضوٌء الَ يقْبلُ         $ م قال  ثُ ،   توضأ مرتبا     ج جاء ِفي حديث أن النِبي         :  ثالثًا  
أجده وقد بحثت عن هذا الْحديث فلم   ، ولَم يعزه" الْمغِني "ذكره ِفي . #الصالةَ إالَّ ِبهِ  
 . ِبهذَا اللفظ

 ج توضأ رسولُ اهللا$:  بلفظ " نصب الراية"إالَّ أن الْحديث ذكره الزيلعي ِفي 
ومع ، وطرقه كلها واهية. #هذَا وضوٌء الَ يقْبلُ اهللا الصالةَ إالَّ ِبِه: وقَالَ، مرةً مرةً

 ذلك فليس فيه دليل على الترتيب 

 عام يراد به الْخصوص. #ثُم صلَّى ركْعتيِن الَ يحدث ِفيِهما نفْسه$: جقوله : التاسعة
أما إن عرض له فدفعه عن نفسه؛ ، ديثوالْمراد مجاراة الْح، -بأمور الدنيا: أي-

،  العبادتنيوإن حدثَ نفسه بطاعة أخرى؛ فهو من تداخل          ، فقد حصلت له الفضيلة   
 .ويذكر فيه شيء عن عمر

بالصغائر؛ هذَا عام يراد به الْخصوص          .  # غُِفر لَه ما تقَدم ِمن ذَنِبهِ          $:  قوله  : العاشرة   
 .ها إالَّ التوبةألنَّ الكبائر ال تكَفِّر
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الْحسِن شِهدت عمرو بن    $: عن أَِبيِه قَالَ   ،   عن عمرو بِن يحيى الْماِزِني       ]٩[
فَدعا ِبتوٍر ِمن ماء فَتوضأَ لَهم ، ج عن وضوِء النِبي )١(سأَلَ عبد اهللا بن زيٍد

ثُم أَدخلَ يده ، فَغسلَ يديِه ثَالثًا، أَكْفَأَ علَى يديِه ِمن التوِرفَ، جوضوَء رسوِل اهللا 
فَغسلَ وجهه ، ثُم أَدخل يده، فَمضمض واستنشق ثَالثًا ِبثَالث غَرفَات، ِفي التوِر

ثُم أَدخلَ يده ِفي ، تيِن ِإلَى الِْمرفَقَيِنفَغسلهما مر، ثُم أَدخلَ يده ِفي التوِر، ثَالثًا
 . #ثُم غَسلَ ِرجلَيِه، فَأَقْبلَ ِبِهما وأَدبر مرةً واِحدةً، فَمسح رأسه، التوِر

 حتى ثُم ردهما، بدأَ ِبمقَدِم رأِسِه حتى ذَهب ِبِهما ِإلَى قَفَاه$: وِفي ِروايٍة
هأَ ِمندكَاِن الَِّذي بإلَى الْم عجر# . 

: التور. # فَأَخرجنا لَه ماًء ِفي توٍر ِمن صفٍْر جأَتانا رسولُ اهللا $: وِفي ِرواية
 .متفق عليه. ِشبه الطَّسِت

<|†�Ö] 

J ديثصفة الوضوء: موضوع الْح. 
J اتدفرالْم: 

 .ف معدن معرو:الصفر
 .والغرفة ما أقله اآلدمي بكَفِّه،  بإسكان الراء جمع غَرفَة:غَرفَات
J اِليمى اإلجعنالْم : 

فَغسلَ كَفَّيه قبل أن يدخلهما ِفي ،  أصحابه كيفية الوضوءجعلَّم النِبي 
                                                 

روى صفة ، عبد اهللا بن زيد بن عاصم بن كعب األنصاري الْمازِني أبو محمد صحاِبي شهري) ١(
،  )’٦٣(واستشهد بالْحرة سنة  ، ذَّاب إنه هو الذي قتل مسيلمة الكَ: ويقَال، الوضوء وغري ذلك

 ).٣٣٥١ت (
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 ومسح  ،ويديه مرتني مرتني     ،  ثُم اغترف بيده فغسل وجهه ثالثًا       ،  اإلناء ثالث مرات   
 .وغسل رجليه، رة واحدة استوعبه ِبهارأسه م
Jديثفقه الْح : 

وجواز التطهر ِفي ، جواز اختالف العدد ِفي غَسالت األعضاء: يؤخذ منه
 .وسائر فقهه قد تقَدم ِفي الْحديث قبله، آنية الصفر
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يمن ِفي  يعِجبه التجكَانَ رسولُ اهللا $:  قَالَتلعن عاِئشةَ  ]١٠[
 .متفق عليه. #وِفي شأِنِه كُلِِّه، وطُهوِرِه، وترجِلِه، تنعِلِه

<|†�Ö] 

J ديثوهو من سنن الوضوء، التيمن ِفي الوضوء والغسل: موضوع الْح. 
J اتدفرالْم: 

 . يحب ويفَضل البداءة باليمني على البداءة باليسار: أي: يعجبه التيمن
 .لبس نعليه: أي: هِفي تنعل
 . أي تسريح شعر رأسه: وترجله
 .يدخل ِفي ذلك الوضوء والغسل: وطهوره

 . ِفي أمره كله: أي: وِفي شأنه
J اِليمى اإلجعنالْم : 

،  التكريميختص ما شاَء من خلقه ِبما شاَء من               ،   جلَّ من يخلق ما يشاء ويختار           
والبدء ِبها ِفي ، إكرام اليمني باستعماِلها جومن ذلك أنه شرع على لسان رسوله 

 . كل طيب
Jديثفقه الْح : 

 .  استدل الْمصنف بالْحديث على استحباب البداءة باليمني ِفي الوضوء                     : أوالً 
نعلم وهو مجمع على استحبابه ال       " :  " الْمغِني  " ِفي  -رِحمه اهللا  -قال ابن قدامة     

 " . فيه خالفًا

 :جالقول بالوجوب عن الْهادوية أخذًا بقوله " السبل"ِني ِفي حكى الصنعا: قلت
$اِمِنكُميُءوا ِبمدفَاب مأتضوح: قال ابن دقيق العيد. #ِإذَا تحصهو حقيق بأن ي. 
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، عام مخصوص ِبما كان من باب التكريم. #وِفي شأِنِه كُلِِّه$: ِفي قوله: ثانيا
وقد ورد بعض ذلك ِفي السنة ، ب اإلهانة فيبدأ فيه بالشمالأما ما كان من با
 . واهللا أعلم، وخلع الثوب والنعل، والْخروج من الْمسجد، )١(كدخول الْخالء
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مستدرك "أما الْخروج من الْمسجد ففيه حديث جيد ِفي ، ال أعرف شيئًا من ذلك ِفي السنة) ١(
 ).األلباِني" (العدة"ولَم يطلع عليه الصنعاِني كَما أفاده كالمه ِفي ، "الْحاكم
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ِإنَّ $:  أنه قَالَج عن النِبي ،�عن أَِبي هريرةَ ،  عن نعيم الْمجِمر]١١[
ونَ يأتِتي يوِءأمضآثَاِر الو ِمن ِلنيجحا مِة غُرامالِقي مِطيلَ ، وأَنْ ي كُمِمن طَاعتاس نفَم
  .)١(#غُرته فَلْيفْعلْ

فَغسل وجهه ويديِه حتى ،  يتوضأ�رأَيت أَبا هريرةَ : وِفي لَفٍْظ ِلمسِلم
يكَبلُغُ الِْمنبي اقَني، نكَادإلَى الس فَعى رتِه حلَيلَ ِرجغَس قَالَ، ثُم ثُم : تِمعس

فَمن استطَاع ِمنكُم ، ِإنَّ أُمِتي يدعونَ يوم الِقيامِة غُرا محجِلني$:  يقُولُجرسولَ اهللا 
 . #أَنْ يِطيلَ غُرته وتحِجيلَه فَلْيفْعلْ

تبلُغُ الِْحلْيةُ ِمن الْمؤِمِن حيثُ يبلُغُ $: يقُولُج سِمعت خِليِلي : فٍْظوِفي لَ
 .  #الوضوُء

<|†�Ö] 

J ديثة وهو: موضوع الْحا أكرم اهللا به هذه األممة : اإلخبار عروالتحجيلالغ ،
 .وجواز الزيادة على الواجب ِفي الوضوء

J اتدفرالْم: 
 .البياض ِفي الوجه: والغرة،  أَغَرجمع: غُرا

 . البياض ِفي اليدين والرجلني: والتحجيل
 .هي ما يتحلَّى به لكمال الْجمال: الِْحلية

                                                 

هريرة بل هو مدرج فيه من كالم أِبي ، جليس من كالمه . #... استطَاع فَمِن$: قوله ِفي الْحديث) ١(
،  وغريهم والعسقالِني ، وابن القيم  ، كَما جزم بذلك العلَماء الْمحققون كشيخ اإلسالم ابن تيمية     

وإنما هو رأي ، وعليه فليس ِفي الْحديث ما يدل على استحباب اإلطالة للغرة والتحجيل
 ).األلباِني( وكذلك كان ال يصدع به كَما رواه مسلم عنه ِفي رواية ،�ِبي هريرة أل
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J ديثفقه الْح: 
أن  : وهو، استدل الْمؤلف بالْحديث على استحباب إطالة الغرة والتحجيل

، يئًا من العضد فوق الِْمرفَقَنيويغسل ش، يغسل شيئًا من الرأس زيادة على الوجه
 .وشيئًا من الساق فوق الكعب
أما ما ، وانتهت أقوالُهم إلَى الِْمنكَبني والركبتني، واختلفوا ِفي قدر الزائد

أنه ال تستحب الزيادة على : والقاضي عياض من اتفاق العلماء، ادعاه ابن بطال
 .واهللا أعلم، نهالِْمرفَق والكعب؛ فقد صرح النووي ببطال
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 باب  :ويقَال   ، -تنقيته    : أي -وهي تطييب الْمخرج      ، هي االستنجاء     :  االستطابة    
 .والكل ِبمعنى واحد، وباب االستجمار، االستنجاء

J@@J@@J 

: َء قَالَكَانَ ِإذَا دخلَ الْخالج أنَّ النِبي : � )١( عن أَنِس بِن ماِلك]١٢[
. # والْخبائث-بضم الْخاء والباء جمع خبيث-اللَّهم إني أَعوذُ ِبك ِمن الْخبِث $

 .استعاذَ ِمن ذُكْراِن الشياِطني وِإناِثِهم، جمع خِبيثَة

<|†�Ö] 

J ديثالء: موضوع الْحالذكر عند دخول الْخ. 
J اتدفرالْم: 

ميا أهللا: ى أصلهمناد: اللَّه. 
 . وأعتصم بك من شر الْخبث والْخبائث، ألْجأ إليك: أي: أعوذ بك
J اِليمى اإلجعنالْم : 

:  وهي- إلَى ربه والذ ِبجانبه؛ مستجريا من كيد األرواح الْخبيثة جلَجأ الرسول 
 . -الشياطني

                                                 

، خدمه عشر سنني، جأنس بن مالك بن النضر األنصاري الْخزرجي خادم رسول اهللا ) ١(
 ).٥٧٠ت (مات سنة اثنني أو ثالث وتسعني وقد جاوز الِْمائة ، صحاِبي مشهور
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J ديثفقه الْح: 
 إرادة عند : أي - عند دخول الْخالء    استحباب الذكر    : يؤخذ من هذا الْحديث       

سعيد بن   وعند  ،� كَما جاء مصرحا به ِفي األدب الْمفرد من رواية أنس           -الدخول 
فيجب ، وإسنادها على شرط مسلم قاله ِفي الفتح، منصور ذكر التسمية ِفي أوله

 .واهللا أعلم، قبولُها
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ِإذَا أَتيتم  $: جقَالَ رسولُ اهللا :  قَالَ�) ١(ي عن أَِبي أَيوب األنصاِر]١٣[
  .#ولَِكن شرقُوا أَو غَربوا، الْغاِئطَ فَال تستقِْبلُوا الِْقبلَةَ ِبغاِئٍط والَ بوٍل، وال تستدِبروها

ِن$: قَالَ أَبو أَيوبب قَد ضاِحيرا مندجفَو ،اما الشنِة، فَقَِدمبالكَع وحن تي
 .متفق عليه. #Tفَننحِرف عنها، ونستغِفر اهللا 

<|†�Ö] 

فَكنوا به عن نفس ، كانوا ينتابونه للحاجة، الْمطمئن من األرض: الغائط
 . الْحدث كراهية لذكره باسِمه الْخاص

ية عن موضع وهو أيضا كنا، وهو الْمغتسل، جمع مرحاض: والْمراحيض
 . التخلي

 . الوسخ: أي، سموه بذلك؛ ألنه يزال فيه الرحض: قلت
J ديثا بالفروج عند البول: موضوع الْحإكرام القبلة عن استقباِله. 
J اتدفرالْم: 

 . ال توجهوا نحو القبلة: أي: ال تستقبلوا
 . أي ال تجعلوا أدباركم نحو القبلة بتوليتها ظهوركم: ال تستدبروا

 .أو ناحية الْمغرب، استقبلوا ناحية الْمشرق: شرقوا أو غَربوا
 .نميل: أي: فننحرف

                                                 

نزل عليه ، من كبار الصحابة، اسمه خالد بن زيد بن كليب األنصاريو، أبو أيوب األنصاري) ١(
وقيل بعدها، ودفن عند  ، )’٥٠(توفِّي بالروم غَازيا سنة ،  حني قدم الْمدينةجالنِبي 

 ).١٦٤٣ت (، القسطنطينية
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J اِليمى اإلجعنالْم : 
وأن ،  الْمكَلفني عن التوجه إلَى القبلة ِفي حال البول والغائطجنهى النِبي 

احية الْمشرق أو وأمرهم أن يتوجهوا إلَى ن، يجعلها اإلنسان ِفي ظهره باستدبارها
 .الْمغرب
J ديثفقه الْح: 

 :يؤخذ من الْحديث
، الْمنهياتتحريم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط؛ ألنه األصل ِفي : أوالً

، وحديث جابر عند أِبي داود، إالَّ أن النهي هنا معارض ِبحديث ابن عمر اآلِتي
فرأيته قبل أن ،  أن نستقبل القبلة ببول جالنِبي نهى $: قال، وابن ماجه، والترمذي

 . وصححه ابن السكن وغريه، حسنه الترمذي. #يقبض بعام يستقبلها
 . ِلهذَا اختلف الناس ِفي حكم االستقبال واالستدبار على ثَمانية أقوال

J ومرجع هذه األقوال إلَى أمور ثالثة: 
 .النسخ: أحدها
 .الْجمع: والثاِني

 . التخصيص: لثوالثا
J فالقائلون بالنسخ اختلفوا : 
، عروة بن الزبري: وهم،  فمنهم من رأى النسخ ِفي الصحاري والبنيان-

 . وداود الظاهري، وربيعة شيخ مالك
،  والشافعي،  مالك  : وهم  ،  ومنهم من رأى النسخ ِفي البنيان دون الصحاري               -

وهو أعدل األقوال : قال، مهورونسبه ِفي الفتح إلَى الْج، ورواية عن أحمد
 . إلعماله جميع األدلة
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وهو ،  ومنهم من رأى النسخ ِفي البنيان مقيدا باالستدبار دون االستقبال-
 .مروي عن أِبي يوسف

وحديث ابن عمر ، فهو حمل حديث أِبي أيوب على الكَراهة: أما الْجمع
وإحدى الروايتني عن ، والْهادي، وهو مروي عن القاسم بن إبراهيم، على الْجواز
،  ويجوز الْجمع ِبحمل حديث أِبي أيوب على الصحاري، وأحمد، أِبي حنيفة

 . كَما تقَدم ِفي النسخ، وحديث ابن عمر على البنيان
، التحريمفهم يحملون النهي ِفي حديث أِبي أيوب على : أما القائلون بالتخصيص

ا حديثَا ابن عمر وجابر فهم يحملونهما على الْخصوصية أم، ويرون أنه محكم
 .جبالنِبي 
J مسة أقوالم خقَدا تاصل ِمموالْح : 
 . الْجواز ِفي الصحاري والبنيان:  أحدها-
 . والْجواز ِفي البنيان، الْمنع ِفي الصحاري:  والثاِني-
 . ي البنيانإجازة االستدبار فقط ِف:  والثالث-
 .كراهة االستقبال واالستدبار ِفي الصحاري والبنيان:  والرابع-
 . تحريم االستقبال واالستدبار ِفي الصحاري والبنيان:  والْخامس-

قا إلَى الْحهاِبي ، الثاِني والرابع: وأقربحح الثاِني؛ ألنه تفسري الصجرلكن ي
 .)١(ه مروان األصفرراوي الْحديث فيما رواه عن

                                                 

 أنَّ أبا أيوب قد ونجد هنا، ِفي تفسري الصحاِبي وفهمه حجة إذا لَم يعارض فهم غريه: قلت) ١(
ثُم كيف ال يكون القول ، فهم أن النهي مطلق؛ ولذلك كان ينحرف ِفي البنيان ويستغفر اهللا

 أقرب للصواب والقصد من النهي هو احترام الِْجهة الَِّتي يستقبلها -بل الْخامس-الرابع 
ل ِفي الصالة؛ فكذلك فكما أنه ال فرق ِفي وجوب االستقبا، الْمصلي ِفي البنيان والصحراء

= 
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 ي  بعد الصحابة:#Tفَننحِرف عنها، ونستغِفر اهللا $: يؤخذ من قوله: ثانيا
 .Tوشدة خوفهم من اهللا ، عن الْمخالفَة
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 نهى عن التفل ِتجاه جأالَ ترى أنه ، ينبغي أن يكون ليس هناك فرق ِفي النهي عن االستقبال
،  رواه أبو داود. #من تفَلَ ِتجاه الِْقبلَة جاَء يوم الِقيامِة وتفلُه بين عينيهِ                   $: القبلة مطلقًا ِفي مثل قوله
فإذا كان هذا حال من تفل إلَى القبلة؛ فكيف يكون من يبول ، يحهوابن حبان ِفي صح

 ).األلباِني! (إليها؟
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]١٤[ رمِن عِن ابةَ $: قال )١(ب عفْصِت حيلَى با عموي ِقيتلر  ،
 ِبيالن تأَيِة جفَربالْكَع ِبردتساِم، مقِْبلَ الشتسه؛ متاجقِضي حمتفق عليه. #ي . 

 .#مستقِْبالً بيت الْمقِْدِس$: وِفي ِروايٍة

<|†�Ö] 

Jديثاز استدبار القبلة ِفي البول إذا كان ِفي البنيان:  موضوع الْحوج. 
Jاتدفرالْم : 

 .صعدت: أي: رقيت
 .  قضاء الْحاجة كناية من الكنايات عن الْخارج:يقضي حاجته

Jاِليمى اإلجعنالْم  : 
 فَوقَع نظره -جأخته وزوج النِبي - على بيت حفصة �صعد ابن عمر 

 . والكعبة وراءه،  مصادفَة وهو يبول؛ متوجها نحو بيت الْمقدسجعلى النِبي 
Jديثفقه الْح : 

 . واهللا أعلم، لْحديث قبلهقد تقَدم ِفي ا
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واستصِغر ، ولد بعد الْمبعث بيسري، عبد اهللا بن عمر بن الْخطَّاب العدوي أبو عبد الرحمن) ١(
يد الْمتابعة كان شد، وهو من الْمكثرين ِفي الْحديث، يوم أُحد وهو ابن أربع عشرة سنة

 ).٣٥١٤ت (، )’٧٣(توفِّي سنة ، جللنِبي 
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يدخلُ الْخالَء،     ج كَانَ رسولُ اهللا  $:  قَالَ� عن أَنِس بِن ماِلك ]١٥[
 .  متفق عليه.#فَأَحِملُ أَنا وغُالم نحِوي مِعي إداوةً ِمن ماٍء وعنزةً، فَيستنِجي ِبالْماءِ         

 .  ِمن ِجلٍْدِإناٌء صِغري: اإلداوة
 .الْحربةُ الصِغريةُ: والْعنزة

<|†�Ö] 

Jديثاء:  موضوع الْحة االستنجاء بالْمنيس. 
Jاتدفرالْم : 

 .الْمكَان الْخاِلي: أي: يدخل الْخالء
 .مثلي ِفي السن أو الِْخدمة: أي: وغالم نحوي

 -وهو القَذَر-اسة من الْمخرج إزالة النج: االستنجاء: فيستنجي بالْماء
 . بالْماء أو الِْحجارة

Jاِليمى اإلجعنالْم  : 
 كان يخرج إلَى الْخالء فيتبعه هو ج أن النِبي �يخرب أنس بن مالك 

 . وعنزة ليجعلها سترة إن أراد الصالة، وغالم آخر ِبماء لالستنجاء والوضوء
Jديثفقه الْح : 

 .ستخدام الرجل الفاضل ِفي أصحابهفيه ا: أوالً
 .فيه استخدام الصغري: ثانيا
ويجب عند عدم الِْحجارة كَما تجب ، فيه سنية االستنجاء بالْماء: ثالثاً

الْماء عند وجودِهما : واألفضل ،)١(ويستحب الْجمع بينهما، الِْحجارة عند عدمه
                                                 

،  ضعيف.#إنا نتبع الِْحجارة الْماء    $: وحديث أهل قباء   ، االستحباب حكم شرعي فَما دليله هنا      ) ١(
 ).األلباِني. (والصحيح الثابت من طرق أنهم كانوا يستنجون بالْماء
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: أي-ن كليهما واجب مخير بينه وبني اآلخر وإرادة االقتصار على أحِدِهما؛ أل
وحكي عن سعيد بن الْمسيب ، وهذا هو مذهب الْجمهور، -الْماء واألحجار

 . وهو مردود بالنص، ومالك إنكار االستنجاء بالْماء
 .استحباب الصالة بعد الوضوء: #وعنزة$: يؤخذ من قوله: رابعا

 . واهللا أعلم، ب السترة ِفي الفضاءاستحبا: يؤخذ منه: خامسا
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الَ يمِسكَن $:  قَالَجأن النِبي : � )١( عن أَِبي قَتادةَ اَألنصاِري]١٦[
 .#أَحدكُم ذَكَره ِبيِميِنِه وهو يبولُ، والَ يتمسح ِمن الْخالَِء ِبيِميِنِه، والَ يتنفَّس ِفي اِإلناِء

 .متفق عليه

<|†�Ö] 

Jديثتعليم األخالق الفاضلة:  موضوع الْح. 
Jاتدفرالْم : 

 .يستجمر: أي: يتمسح
 .بيده اليمنى: أي: بيمينه

 .ال يخرج نفَسه ِفي اإلناء حال الشرب: أي: وال يتنفس
Jاِليمى اإلجعنالْم  : 

ماِنهم محل القَاذُورات، وأن يقذر  الْمكَلفني أن يقَاربوا بأيجنهى النِبي 
 .أحدهم على أخيه شرابه بالتنفس فيه

Jديثفقه الْح : 
 . حملَ الْجمهور النهي ِفي الثالث الْمسائل على التنزيه واألدب

أن أهل الظاهر ذهبوا إلَى التحريم ، وعدم إجزاء  : وحكى الْحافظ ِفي الفتح
 . قاله ِفي الفتح. فةاالستجمار إن وقع على هذه الص
                                                 

بكسر الراء وسكون -عمرو أو النعمان بن ربعي : ويقَال، أبو قتادة األنصاري هو الْحارث) ١(
، ولَم يصح شهوده بدرا، شهد أحدا وما بعدها،  ابن بلدمة السلمي-الْموحدة بعدها مهملة

 ).٨٣٧٥ت . (واألول أصح وأشهر، سنة ثَمان وثالثني: وقيل، مات سنة أربع وخمسني
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والتحريم ِفي مس الذكر باليمني مقيد بالبول؛ جريا على القاعدة األصولية، 
 ". حمل الْمطلَق على الْمقيد: "وهي

،  الصارفوالقول بتحريم الثالث الْمسائل هو األرجح؛ لوجود النهي وعدم        
 .واهللا أعلم، ويجزئ االستجمار مع اإلثْم
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ِإنهما   : فَقَالَ،  ِبقَبريِنجمر النِبي $:  قَالَب )١( عن ابِن عباس]١٧[
وأَما اآلخر فَكَانَ  ، لَيعذَّباِن وما يعذَّباِن ِفي كَِبٍري، أَما أَحدهما فَكَانَ الَ يستِتر ِمن البوِل

:  فَقَالُوا،فَغرز ِفي كُلِّ قَبٍر واِحدةً  ، ِريدةً ِرطْبةً فَشقَّها ِنصفَين    فَأَخذَ ج . يمِشي ِبالنِميمةِ    
 .  متفق عليه#لَعلَّه يخفِّف عنهما ما لَم ييبسا: ِلم فَعلْت هذَا يا رسولَ اهللا؟    فقال

<|†�Ö] 

J       ديثرز من البول، وأنَّ ت        : موضوع الْححوب التجل     واهسفيه    رك ذلك والت
 .موجب لعذاب القرب كالنِميمة

Jاتدفرالْم : 
 . -من فيهما: أي-يعود على القربين : #ليعذبان$: الضمري ِفي قوله

شيء كبري، : أو، ذنب كبري: صفة ِلموصوف محذُوف تقديره: كبري
 . االحتراز منه

  البول إليه، وتدل له الروايات األخرىال يعمل الوسائل الَِّتي تمنع وصول: ال يستتر
 .#يتوقَّىالَ $: وِفي رواية. #الَ يستبِرئ$: وِفي رواية. #الَ يستنِزه$: إذ ِفي رواية

 .هي نقل الكالم بني الناس على جهة اإلفساد: النِميمة
Jديثفقه الْح : 

 :يؤخذ من الْحديث
 . وأنكرته الْمعتزلة      ، أهل السنة والْجماعة       وهو مذهب    ، إثبات عذاب القرب      : أوالً  

                                                 

ودعا ، ولد قبل الِْهجرة بثالث سنوات، ن هاشم الْهاِشميعبد اهللا بن عباس بن عبد الْمطلب ب) ١(
وهو أحد ، ؛ لسعة علمه"البحر والْحرب: "فكان يسمى،  بالفهم ِفي القرآنجله رسول اهللا 

 ).٣٤٣١ت (، بالطائف) ’٦٨(توفِّي سنة ، وأحد العبادلة الفقهاء، الْمكثرين من الصحابة
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تنزهوا  $ :والبول أغلب ِلحديث  ، أنه ِفي الغالب بسبب البول أو النميمة      : ثانيا 
هِر ِمنذَاِب الْقَبةَ عامِل؛ فَِإنَّ عوِمن الب#. 

د وله شاه، )١(الْمحفُوظ مرسل: "وقال، أخرجه الدارقطِني عن أنس مرفوعا
وهو مختلف ، عن ابن عباس عند الْحاكم والدارقطِني بسند فيه أبو يحيى القتات

صحيح على : وقال، وابن ماجه، وآخر عن أِبي هريرة عند أحمد، ِفي توثيقه
 .)٢(أفاده ِفي الترغيب، انتهى". ووافقه الْمنذري. شرط الشيخني

وهو مجمع عليه ِفي ، ية اإلضافةيؤخذ منه نجاسة بول اآلدمي لروا: ثالثاً
 .ومختلف ِفي الرضيع، الكبري

هي ما كان على         :  قال العلماء ِفي النميمة الَِّتي يترتب عليها هذا العذاب                    : رابعا  
 . الْمحمودةأما إذا كان ِفي تركها ضرر ِبمسلم؛ فهي من النصيحة               ، جهة اإلفساد  
؛ إذ لَم ينقل عن أحد جاص بالرسول غَرز الْجريد على القرب خ: خامسا

 . من الصحابة أنه فعل ذلك
أنَّ . #لَعلَّه يخفِّف عنهما ما لَم ييبسا$: أَخذَ بعض العلماء من قوله: سادسا

   . القراءة تنفع الْميت بناًء على أن التخفيف بسبب تسبيح األخضر
J وهو خطأ ألمور : 
    ﴿:  التسبيح ليس خاصا باألخضر؛ لقوله تعالَىأن:  أحدها-
 . واليابس شيء من األشياء. ]٤٤:اإلسراء[ ﴾ 

 . أن علَّةَ التخفيف ليست ِبمعلومة ِفي التسبيح: ثانيا
                                                 

 ).١٢٧ ص١ج(الدارقطِني ) ١(
صحيح على شرط : ، والْحاكم وقال-واللفظ له-رواه أحمد، وابن ماجه : قال ِفي الترغيب) ٢(

 .الشيخني، وال أعلم له علة
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؛ إذ لَم جأنَّ القراءة لو كانت نافعة للميت ألرشد إليها الرسول : ثالثًا
بل نقل عنه النهي عن ذلك ِفي ، آلخرة حتى أكمل به الدينينقله اهللا إلَى الدار ا

فإنَّ البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ال يدخله  الَ تجعلُوا بيوتكُم قُبورا؛$: قوله
ولو لَم تكن ، فمفهومه أنَّ البيت الذي ال يقرأ فيه القرآن مثل القرب. #الشيطان

 .ما كان للتشبيه فائدةالقراءة على القرب محرمة لَ
Jبةاسنالْم  : 

وِفي ذلك دليل علَى ، ِفي هذا الْحديث تعذيب ِلمن لَم يتنزه من البول
 .واهللا أعلم، نجاسته
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�Õ]ç{{{ŠÖ]�h^e 

َألمرتهم  لَوالَ أَنْ أَشق علَى أُمِتي؛        $ :  قَالَ ج عن النِبي    ،� عن أَِبي هريرةَ     ]١٨[
 .متفق عليه. #بالسواِك ِعند كُلِّ صالٍة

<|†�Ö] 

Jديثكم السواك:  موضوع الْحيتعلق ِبح. 
Jاتدفرالْم : 

 .حرف امتناع لوجود: لوال
 .من الْمشقَّة أو الثقل: أشق
Jاِليمى اإلجعنالْم  : 

وجود الْمشقَّة فمنعه من ذلك ،  أن يوجب على أمته السواكجكاد النِبي 
 .عليهم ِفي الوجوب

Jديثفقه الْح : 
تدل على " لوال"وذلك أن ، أخذ منه أهل األصول أن األمر للوجوب: أوالً

فامتناع األمر الْمقتضي للوجوب الْمتحتم على ، امتناع الشيء لوجود غريه
 . الْمكلفني من أجل وجود الْمشقَّة الْحاصلة مع الوجوب

أِفي : جوابا ِلمن قَالَ. #لَو قُلْتها لَوجبت$: جقوله : هذا الْمأخذويدل لصحة 
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 . الْحج: كل عام يا رسول اهللا؟ يعِني
 فيما لَم يرد جوفيه دليل على جواز االجتهاد من النِبي : قال النووي: ثانيا
 علَى جلرسول وِفي هذا نظر؛ ألنَّ اهللا تعالَى أخرب أن كل ما نطق به ا. فيه نص

 .والوحي منه إلْهام، جهة التشريع وحي
 كَاد أن يوجبه لوال وجود جيدل الْحديث على تأكد السواك؛ ألنه : ثالثًا
 . الْمشقَّة

:  وهي، تأكده إنما هو ِفي الْمواضع اآلتية الْمأخوذَة من األحاديث: رابعا
وعند تغري ، وعند القيام من النوم، لقرآنوعند قراءة ا، وعند الوضوء، عند الصالة

 . وفيما عداها مستحب، الفَم
والصحيح ، وحكي الوجوب عن داود، السواك مجمع على سنيته: خامسا

 ". الْمحلَّى"وبذلك صرح ابن حزم ِفي ، أنه مسنون: عنه
، ال للصائمسنية السواك بعد الزو: يؤخذ من عموم هذا الْحديث: سادسا

والترمذي ، ويدل لصحة هذا الْمأخذ حديث عامر بن ربيعة عند أِبي داود
وقالت الشافعية . # ما الَ أُحِصي يستاك صاِئماجرأَيت رسولَ اهللا $: وحسنه
 .واهللا أعلم، والْحق ما تقَدم، بكراهته
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 ِإذَا قَام ِمن جكَانَ رسولُ اهللا $:  قَالَ�) ١( عن حذَيفَةَ بِن اليماِن]١٩[
 . متفق عليه#اللَّيِل يشوص فَاه بالسواِك

<|†�Ö] 

Jديثاك عند القيام من النوم:  موضوع الْحوالس. 
Jاتدفرالْم : 

 .يدلك أو يغسل: معناه: يشوص
Jاِليمى اإلجعنالْم  : 

، عد عند النوم من األبِخرة إليه من الْمعدةالنوم مقتٍض لتغري الفم ِلما يص
 .  يستاك عند القيام من النوم إلذهاب هذه الرائحةجفكان 
Jديثفقه الْح : 

 .             يؤخذ منه سنية االستياك عند القيام من النوم
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، صحاِبي جليل، حليف األنصار وابن أختهم، حسل العبسي: واسم اليمان، حذيفة بن اليمان) ١(
ر١١٦٥ت (، )٣٦(توفِّي سنة ، صاحب الس.( 
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 علَى    ب بكٍْر  دخلَ عبد الرحمِن بن أَِبي        :  قَالَت  ل عن عاِئشةَ     ]٢٠[
ومع عبِد الرحمِن ِسواك رطْب يستن ِبِه فَأَبده ،  وأَنا مسِندته إلَى صدِريجالنِبي 

 ج ثُم دفَعته إلَى النِبي ، فَقَضمته فَطَيبته، فَأَخذْت السواك،  بصرهجرسولُ اهللا 
 استن اسِتنانا أَحسن ِمنه فَما عدا أَنْ فَرغَ جا رأَيت رسولَ اهللا فَم، فَاستن ِبِه

، ثُم قَضى، ثَالثًا. ِفي الرِفيِق اَألعلَى: ثُم قَالَ،  رفَع يده أَو أصبعهجرسولُ اهللا 
 . #مات بين حاِقنِتي وذَاِقنِتي: وكَانت تقُولُ
آخذُه : فَقلت، وعرفْت أَنه يِحب السواك، فَرأَيته ينظُر ِإلَيِه$:  لفظوِفي

 .وِلمسلم نحوه، هذَا لَفْظُ البخاِري. #لَك؟ فَأشار ِبرأِسِه أَنْ نعم

<|†�Ö] 

Jديثه :  موضوع الْحاك؛ إذ جعله اهللا آخر عهد نبيومن جِفي فضل الس 
 .Tوال يختم اهللا حياة أفضل خلقه إالَّ ِبما يحبه اهللا ، الدنيا
Jاتدفرالْم : 

 .مميلته: أي: مسندته
 .ويصدق على األخضر والْمندى، ضد اليابس: الرطب

هدفيه النظر: أي: فَأَب كَّنم. 
 .أكلته بأطراف أسناِني: أي: فقضمته

 .استاك به: أي: فاستن به
 .لْمعدة أو أسافل البطنهي ا: الْحاقنة

 .قيل ما تحت الذقن ورأس الْحلقوم: والذَّاقنة
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 .وهو الْمرافق، على زنة فعيل: الرفيق
 .صفة للرفيق وهو األرجح؛ ألنَّ الرسل أعلى الْخلق فضالً ومنزلة: واألعلى
Jاِليمى اإلجعنالْم  : 

  لذلك أدام النظر إلَى عبد الرحمن            يحب السواك محبة شديدة؛          جكان النِبي     
،  تعرف ذلك منهلولَما كانت زوجته عائشة ، حني رأى بيده سواكًا أعجبه

ثُم دفعته ، وجعلت فيه طيبا، فأخذت السواك فأصلحته بأسناِنها، فهمت مقصوده
، الرسلفَما أن قضى حتى دعا ربه أن يلحقه بالرفيق األعلى وهم ، إليه فاستاك به

 .وهو ِفي بيتها وِفي يومها، ثُم توفِّي من حينه ورأسه ِفي حجر عائشة
Jديثفقه الْح : 

 :يؤخذ من الْحديث
 ".القلح" سنية االستياك بالرطب الْمنقى الذي يذهب الصفرة :أوالً

 .فيه جواز االستياك بسواك الغري: ثانيا

 . تهفيه جواز تطييب السواك وتهيئ: ثالثًا

 .فيه فضيلة السواك: رابعا

واجتماع ،  ِفي حجرهاج ِلموت النِبي لفيه فضل عائشة : خامسا
أو تصلى الْحطَمة الَِّتي ، ريقه وريقها ِفي آخر عهدِه بالدنيا؛ فلتربد قلوب الرافضة

 . واهللا أعلم، تطلع على األفئدة
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 وهو يستاك  جأَتيت النِبي $:  قَالَ� )١( عن أَِبي موسى اَألشعِري]٢١[
والسواك ، أُع، أُع: وهو يقُولُ، وطَرف السواِك علَى ِلساِنِه: قَالَ، ِبسواٍك رطٍْب

عوهتي همتفق عليه#ِفي ِفيِه كَأن  . 

<|†�Ö] 

Jديثاالستياك على اللسان:  موضوع الْح. 
Jمى اإلجعناِلي الْم : 

ويبالغ  ،  وهو يستاك على لسانهج أنه دخل على النِبي �يخرب أبو موسى 
 . أع، أع: ِفي ذلك إلَى اللهوات إلخراج ما عِلق بلهواته؛ لذلك يقول

Jديثفقه الْح : 
 .وقد تقَدم، فيه سنية االستياك بالرطب: أوالً
 .فيه سنية االستياك على اللسان: ثانيا
 .  الرطوباتفيه سنية الْمبالغة ِفي االستياك إلخراج ما عِلق باللهوات من                : ثالثًا  

 ويفتح ، ِفي الْمبالغة فيه عند القيام من النوم أنه يصلح الْمعدة              :)٢( وقال شيخنا   
 . الشهية

                                                 

  ج استعمله النِبي    ، قدم مع وفد األشعريني عام خيرب     ،  شعري واسمه عبد اهللا بن قيس   أبو موسى األ ) ١(
، وقيل غري ذلك، )٥٠(وقيل سنة ، )٤٢(توفِّي سنة ، واستعمله عمر على الكوفة، علَى اليمن

 ).٣٥٦٦ت (
مد بن حمد بن    عبد اهللا بن مح: هو الْمجدد ِلما اندثر من التوحيد ِفي منطقة جازان الشيخ) ٢(

 .-رِحمه اهللا - القرعاوي   -من آل نجيد  -نجيد  
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بل ، فيه أن االستياك ليس هو من أفعال البذلة الَِّتي يحسن التستر ِبها: رابعا
وساق ". استياك اإلمام عند رعيته: "كَما قَالَ البخاري ِفي باب، إظهارهيجوز 
 .واهللا أعلم، الْحديث

 

 

 

 

J@J@J@J@J 



<  
٥٨ 

 �������א��������م

�à{é{Ë{¤]�î×Â�x{Š¹]�h^e 

 .وهو النعل الَِّتي تغطي الكعب، تثنية الْخف: الْخفَّين
J@@J@@J 

،  ِفي سفٍَرجع النِبي كُنت م:  قَالَ� )١( عن الْمِغريِة بِن شعبةَ]٢٢[
. #فَمسح علَيِهما. دعهما؛ فَإني أَدخلْتهما طَاِهرتيِن: فَقَالَ، فَأَهويت َألنِزع خفَّيِه

 .متفق عليه
،  وتوضأَ،  فَبالَجكُنت مع النِبي $:  قَالَ� عن حذَيفَةَ بِن الْيمان ]٢٣[
حسمِه وفَّيلَى خا. #... عرصختم . 

<|†�Ö] 

Jديثنيفَّني:  موضوع الْحعلى الْخ سحالْم. 
Jاِليمى اإلجعنالْم  : 

شرعه لَهم : ومن التخفيف، وأزاح عنها الْحرج، خفَّف اهللا عن هذه األمة
ح عليهما لتتأسى  يمسجفهذا النِبي ، الْمسح على الْخفَّني بدالً من غسل الرجلني

 . به أمته ِفي ذلك
                                                 

ووِلي إمرة ، أسلم قبل الْحديبية، صحاِبي مشهور، الْمغرية بن شعبة بن مسعود بن معتق) ١(
 ).٦٨٨٨ت . (مات سنة خمسني على الصحيح، البصرة ثُم الكوفة
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Jديثنيفقه الْح : 
 وهو، فيهما دليل على جواز الْمسح على الْخفَّني كَما تواترت به األحاديث: أوالً

: الربقال ابن عبد     ، فعنه روايات بإنكاره وإثباته             ، مذهب علماء الشرع كَافَّة إالَّ مالك       
 . ثباتهوالرواية الصحيحة عنه مصرحة بإ

ليس بني الصحابة ِفي الْمسح على الْخفَّني : أما الصحابة؛ فقال ابن الْمبارك
 .  اختالف؛ ألنَّ كُلَّ من رِوي عنه إنكاره فقد رِوي عنه إثباته

،   عمر إالَّ عن ابن    يلَم يصح إنكاره عن أحد من الصحابة              :  وقال ابن حزم      
 . ه بعد رواية إنكارهثُم روي عنه إثبات

حتى عده ، ومع هذا فقد أنكرته الْخوارج والرافضة من الطَّوائف الْمبتدعة
 . علَماُء السنة من الْمعتقَد

أن اللبس على طهارة شرط : #فَِإني أَدخلْتهما طَاِهرتيِن$: يؤخذ من قوله: ثانيا
فَّيلَى الْخسح عنِفي صحة الْم. 

               فأدخلها ِفي الْخ ا ثُماألخرى     ،  لكن اختلفوا فيمن طهر قدم رطَه وأدخلها ثُم
فسح عليهما أم ، هل يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتني، ِفي الْخوز له الْمجال؟وي : 

 .  يجوز له الْمسح على هذه الكيفية:وأبو ثور، والْحنفية، فقالت الظاهرية
،  ال يجوز له الْمسح إالَّ بعد كمال الطَّهارة:ومالك ، وأحمد، لشافعيوقال ا

لكن مذهب األئمة الثالثة هو األحوط ، كَما ترى )١(وعبارة الْحديث محتملة
 .للدين

                                                 

أخرجه الدارقطِني . #...أَ أَحدكُم فَلَبس خفَّيِه فَلْيمسح     ِإذَا توض$: جلكن يرفع االحتمال قوله ) ١(
وصححه الْحاكم ، )١/٥٢" (نتائج األفكار"بسند قوي كَما قال الْحافظ ابن حجر ِفي 

 ).األلباِني. (فمذهب الثالثة هو الصواب، والذَّهِبي
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Jفائدة : 
 أنَّ الْمسح ال يجزئ إالَّ ِفي الْحدث األصغر دون جصح عن رسول اهللا 

 . فيجب الْخلع به، للغسلاألكرب الْموجب 
وهو مذهب األئمة ، وثالثة أيام بلياليهن للمسافر، يوم وليلة للمقيم: ومدته

وخالف مالك فقال ِبجواز الْمسح من دون تحديد؛ مستدال ِبحديث أُبي  ، الثالثة
 .باالضطراب" التقريب"وأعله الْحافظ ِفي ، وهو ضعيف جدا، ابن عمارة

وأبو حنيفة إذا ، مالك: فَقَال ِبجواز الْمسح عليه: م اختلفوا ِفي الْمخرقثُ
 تعالَى واهللا ، ومنع ذلك الشافعي       ، كان الْخرق يسريا على اختالٍف عندهم ِفي حده             

 .)١(أعلم
Jفائدة أخرى  : 

، مسحهل تكون من الْحدث الذي بعد الْ: اختلف أهل العلم ِفي بدء الْمدة
 أو من وقت الْمسح الذي بعد اللبس ِفي الطهارة الَِّتي بعد الْحدث؟ 

 . والثاِني هو األقرب واألحوط
J ة فهي تكون بثالثة أمورداية الْما ِنهأم : 
 .  إما كمال يوم وليلة للمقيم-
 .  أو كمال ثالثة أيام بلياليهن للمسافر-
 حدث أو الْخلع ولو بدون    ، يجب به الْخلع     أو حصول الْحدث األكرب الذي   -

 . أكرب أو كمال مدة
                                                 

)١ (قُلت :خسح على الْماز الْمواب جوطلقًاوالصق مإالَّ ، ر درق ِبححديد الْخوال دليل على ت
 . امسح ما دام يسمى خفا: وما أحسن قول اإلمام الثوري، مجرد الرأي

 � وعن علي     ج وقد ثبت عنه    !!  وهل كانت خفاف الْمهاجرين واألنصار إالَّ مشقَّقة ممزقَة؟              
 ).األلباِني. (الْخف الْمخروق أولَىوالْمسح على ، الْمسح على النعلني
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Jفائدة أخرى  : 
سواء كان البس الْخف ، يجوز الْمسح على الْخفَّني إذا استكِْملت شروطه

محتاجا إلَى الْمسح أو ليس ِبمحتاج إليه؛ ألن الْحكم حكم إرفاق وتسهيل على 
 .الْحاالت إذا وجدت الشروط الْمقتضية للمسحفيجوز ِفي جميع ، األمة

Jفائدة أخرى  : 
 ؟ما كيفية الْمسح

وتجعل   ، أن تِبلَّ يديك ِفي الْماءِ          :  كيفية الْمسح على القول األصح          :  الْجواب   
ثُم تِمرهما إلَى الساِق ، واليسار على العقب، اليمني فوق أصابع القدم اليمنى

واليسرى كذلك؛ علما بأن الْمسح يكون على ظاهر ، بثالث أصابععلى األقل 
فؤخرها دون أسفل الْخم وموباهللا التوفيق، القَد. 
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   ذْيالذَّالوكسر ، -وهو األشهر  -وسكون الذَّال     ، فتح الِْميم   : فيه لغتان     : الْم   ،
 . الْمِذي: وتشديد الياء
 .وال يعقبه فتور، وقد ال يحس به، يخرج عند اإلنعاظ، ماء أبيض رقيق لزج: وهو

J@@J@@J 

فَاستحييت  ، كُنت رجالً مذَّاًء$:  قَالَ� )١( عن عِلي بِن أَِبي طَاِلٍب]٢٤[
، َألسوِد فَسألَهفَأَمرت الِْمقْداد بن ا،  ِلمكَاِن ابنِتِه ِمنيجأَنْ أَسأَلَ رسولَ اهللا 

 . #يغِسلُ ذَكَره ويتوضأ: فَقَالَ
اِريخٍة ِللْبايِفي ِروأ$: وضوتو كاغِْسلْ ذَكَر# . 

 .#وانضح فَرجك، توضأ$: وِلمسِلم

<|†�Ö] 

Jديثذي:  موضوع الْحجب به، ِفي حكم الْموالذي ي . 
                                                 

ورابع ، وزوج ابنته، جابن عم رسول اهللا ، علي بن أِبي طالب بن عبد الْمطَّلب الْهاِشِمي) ١(
الْمرجح أنه أول : وقال الْحافظ، أول من أسلم من الغلمان، من السابقني، الْخلَفَاء الراشدين

قتله ابن ملجم الْخارجي وهو ، فِّي ِفي رمضان سنة أربعنيتو، وهو أحد العشرة، من أسلم
 ).٤٧٨٧ت (أفضل األحياء يومئٍذ 
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Jاتدفرالْم : 
 . كثري الْمذي: أي، لى زنة فَعال صيغة مبالغةع: مذَّاء

أنه ذُلٌّ وانكسار يعلو الْمرء عند فعل  : "���عرف العلماء الْحياء : فاستحييت
 فاحش؛ وهو خطأ ،  Tوبنى بعضهم على هذا أنه مستحيل على اهللا               ".  ما يالم عليه    

 .Tه صفة اهللا فال يقَاس ب، ألن هذا تعريف للحياء ِفي حق الْمخلوق
 .ألنها زوجته: أي: ِلمكان ابنته مني

 .رش بكثرة: النضح: وانضح
Jاِليمى اإلجعنالْم  : 

 ليخرب عذي ِفي إبان شبابه�يفكان يكثر االغتسال  ،  أنه كان كثري الْم
؛ لقربه من النكاح جواستحيا أن يسأل عنه رسول اهللا ، منه حتى تشقَّق جلده

، أنَّ عليه غَسل ذَكَره: فأفتاه، فأمر الِْمقداد أن يسأله ففعل، ة ِلحق الْمصاهرةرعاي
 .ثُم الوضوء
Jديثفقه الْح : 

 : يؤخذ منه
 .وأن ذلك من األدب، عدم مواجهة الصهر بذكر النكاح ومقَدماته: أوالً
 .أن الْمذي يوجب الوضوء: ثانيا
 .وال تجزئ فيه األحجار، إالَّ االستنجاء بالْماءأنه ال يجزئ فيه : ثالثًا
 . بهوهو إجماع ِممن يعتد        ، يؤخذ من األمر بغسل الذكر منه نجاسته            : رابعا  

، األوزاعي؟ قال باألول هل يغسل جميع الذكر أو الْمخرج: اختلف العلماء: خامسا
 .)١(لْجمهوروقال بالثاِني ا، وبعض الْمالكية، وبعض الْحنابلة

                                                 

)١ (ديث عبد اهللا بن سعد األنصاري : قُلتاب ِلحوا�واألول هو الصرفوعل   $:  مكُلُّ فَحو
= 
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 :اختلفوا ِفي الْمذي إذا أصاب الثوب: سادسا
 . فقال الشافعي وإسحاق بغسله

، داودوهو الْحق ِلحديث سهل بن حنيف عند أِبي         ، وقال الْجمهور بنضحه   
 .واهللا أعلم، حسن صحيح: والترمذي وقال
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وإسناده صحيح كما قال . #الةِ فَتغِسل ِمن ذَِلك فَرجك وأُنثَييك وتوضأ وضوَءك للص        ، يمِذي
، فإنه أعله باالنقطاع بني علي وعروة، وقول الصنعاِني أنه طعن فيه من أوهامه، النووي

 ).األلباِني. (وله إسناد صحيح أيضا، وحديث علي حديث آخر غري هذا
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شِكي  $ : قَالَ �  )١( بِن زيِد بِن عاِصم       عن عبِد اهللا    ،   عن عباِد بِن تِميم        ]٢٥[
 ِبيالِةجإلَى النَء ِفي الصيالش ِجدي هِه أنلُ ِإلَييخلُ يجى : فَقَالَ،  الرتح ِرفصنالَ ي

 .متفق عليه. #أَو يِجد ِريحا، يسمع صوتا

<|†�Ö] 

Jديثث وإلغاء الشكوكالعمل على اليقني :  موضوع الْحدِفي الْح. 
Jاتدفرالْم : 

 .يتوهم الْحدث: أي: يخيل إليه
 .فَسرهما أبو هريرة بالفساء والضراط: الصوت والريح

Jاِليمى اإلجعنالْم  : 
إفساد وحرص كل الِْحرص علَى ، لقد جهد الشيطان كل الْجهد ِفي عداوتنا   

 أنَّ الشيطان يأِتي إلَى الْمصلِّي فينفخ ِفي جد أخرب الرسول فلق، أعمالنا الْخريية
وأمرهم ،  أمته من تصديقهجويوسوس له أنه أحدث؛ ِلهذَا حذَّر النِبي ، مقعدته

 .أالَّ ينصرفوا إالَّ بعد تيقن الْحدث
Jديثفقه الْح : 

 لَها بالبقاء  أن األشياء يحكم: "وهو، هذا الْحديث أصل من أصول الدين
 ". على أصوِلها حتى ينقلها ناقل صحيح

، فَمن شك ِفي الْحدث، أنه ال يخرج عن اليقني إالَّ بيقني مثله: ومعنى ذلك
، وتيقن الْحدث؛ فهو محدث، ومن شك ِفي الطَّهارة، وتيقن الطَّهارة؛ فهو طاهر

                                                 

 ).٣١ص(سبقت ترجمته ) ١(
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 . هذا مذهب الْجمهور
 وجب إن شك ِفي الْحدث خارج الصالة؛ : ومالك ِفي رواية عنه   ، وقال الْحسن  

وله احتمال من ، وإن شك فيه وهو ِفي الصالة؛ استمر ولَم يخرج، عليه الوضوء
 . الْحديث

أنه يجب عليه الوضوء سواء كان خارج الصالة : وعن مالك رواية أخرى
 .أعلمواهللا ، وهو مصادم للنص، أو داخلها
Jاسبةنالْم : 

 اقتصر ِفي النسخة الْموجودة بأيدينا على -رِحمه اهللا-اعلم أن الْمؤلف 
وإن ، فإن قصد من النواقض فالْمناسبة ظاهرة". باب ِفي الْمذي وغريه: "قوله

 .واهللا أعلم، قصد من النجاسات فِفي الْمناسبة غُموض شديد
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أنها أَتت ِبابٍن لَها $: ل )١(م قَيس ِبنِت ِمحصِن اَألسِدية عن أ]٢٦[
، فَبالَ علَى ثَوِبِه، فَأَجلَسه ِفي ِحجِرِه، جصِغٍري لَم يأكُل الطَّعام ِإلَى رسوِل اهللا 

 .متفق عليه. #ولَم يغِسلْه، فَدعا ِبماٍء فَنضحه علَى ثَوِبِه
]٢٧[ ؤِمِننيالْم ةَ أماِئشع نِبي $: ل علَى جأَنَّ النالَ عفَب ِبيِبص أُِتي 

 . #فَدعا ِبماٍء فَأَتبعه ِإياه ، ثَوِبِه
 .#فَأَتبعه بولَه ولَم يغِسلْه$: وِفي ِروايٍة

<|†�Ö] 

Jديثنيموضوع الْح  :ارة من بول الرضيع الذكركيفية الطَّه. 
Jاتدفرالْم : 

ويحتمل أنها تريد لَم يأكله ، يحتمل أنها تريد لَم يكتف به: لَم يأكل الطعام
 .إالَّ أنَّ الثاِني أظهر، أصالً

 .هو الِْحضن، الِْحجر بفتح الْحاء وكسرها وإسكان الِْجيم: ِفي حجره
 وقال  ، النضح على رأي بعضهم        قد أشرنا ِفي حديث الْمذي إلَى معنى         : فنضحه   
هو أن يغمر ما أصابه  : وقال بعض علماء الشافعية. النضح هو الرش: ِفي القاموس

وهو ِفي نظري وجيه؛ ألنه . البول بالْماء ويكَاثره ِبحيث يبلغ تردد الْماء وتقاطره
شر، يظهر أن النضح أبلغ من الرصلْك وال عا ليس فيه دموكاله . 

J اِليامى اإلجعنلْم : 
فجعل ِفي بول الرضيع الذكر النضح طهرا ِبخالف ، خفَّف اهللا على عباده

                                                 

صحابية ، إنَّ اسمها آمنة: ويقال، صنأم قيس بنت ِمحصن األسدية أخت عكَّاشة بن ِمح) ١(
 ).٨٨٥٥ت (مشهورة لَها أحاديث 
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أو ألمر ال نعلمه اعتربه الشرع فارقًا بني ، إما لعموم البلوى ِبحمل الذكر، األنثى
 .الذكور واإلناث

Jديثنيفقه الْح : 
، تطهري بول الرضيع الذكرِفي الْحديثني دليلٌ ِلمن يرى إجزاء النضح ِفي 
وقد ثبت الفرق بينهما من ، لكن ليس فيهما الفرق بني بول الغالم وبول الْجارية

 . وأِبي السمح؛ فيجب الْمصري إليه، حديث علي بن أِبي طالب
أن بول الغالم :  وهو-القول بالْحديث: أي-ومذهب الشافعي وأحمد 

 . وبول الْجارية يغسل، ينضح
إلَى وجوب الغسل فيهما قياسا على سائر : وأبو حنيفة، مالكوذهب 

 . النجاسات
 . إلَى إجزاء النضح فيهما: واألوزاعي، وسفيان، وذهب الْحسن

 .واألول هو الْحق ِلموافقته الدليل
فقد حكى النووي اإلجماع : أما اشتراط عدم الطعم ِفي نضح بول الذكر

 .واهللا أعلم، عليه
 

 

@JJ@J@J@J 
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، جاَء أَعراِبي فَبالَ ِفي طَاِئفَِة الْمسِجِد$:  قَالَ� عن أَنِس بِن ماِلك ]٢٨[
اسالن هرجفَز ، ِبيم الناههجفَن ، ِبيالن رأَم لَهوى با قَضاٍء جفَلَمم وٍب ِمنِبذَن 
 . متفق عليه#فَأُهِريق علَيِه

<|†�Ö] 

J ديثكيفية تطهري النجاسة من األرض: موضوع الْح. 
Jاتدفرالْم : 

 .وهم سكان البوادي، نسبة إلَى األعراب: أعراِبي
 .ناحيته: وطائفة الْمسجد، القطعة من الشيء: الطائفة

 .وأغلظوا له القول، انتهروه: أي: فزجره الناس
 . ا ماء؛ فهي شن ودلوفإن لَم يكن فيه، الذَّنوب؛ الدلو الْمليء: بذَنوب
، وزيدت همزة أخرى للوصل، أبدلت الْهمزة هاء، أريق: أصلها: فأهريق

 .صبوه: ومعناه
Jاِليمى اإلجعنالْم  : 

األوصاف وهذه   ، وصف اُهللا رسولَه ِفي كتابه بلني الْجانب والرحمة بالْمؤمنني                  
دى به فيها الصدر األول من أتباعه حني محل اللياقة برعاية الْخلق الَِّتي مثلها واقت

 . حكَموا معظم أصقاع الْمعمورة
 ج  فلو ترك النِبي   ، فَكِّر ِفي هذا الْحديث ترى رحمةً وعلما وحكمة وحلما          

 وانقطع؛  أصحابه حني زجروه وأرادوا ضربه؛ النتثر بوله ِفي غري موضع ِفي الْمسجد                    
 . لك تنفري لكثري من األعراب عن اإلسالموكان ِفي ذ، فَأضر ِبِجسمه
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 ﴾           ﴿: قَالَ تعالَى
 .  ]٧:الْحجرات[

: قال تعالَى،  كانت النتيجة بعكس ذلك كلهجولكن ِبحكمة الرسول 
﴿                

 . ]١٥٩:آل عمران[ ﴾ 
Jديثفقه الْح : 

 إذ نهاهم عن زجره؛ لئال جل من خلُق نِبي الرحمة ِفي الْحديث مثا: أوالً
 منحصرة يضر البول ببنيته إذا انقطع؛ ولئال يلوث الْمسجد إذا قام؛ ولتكون النجاسة                       

 . ِفي محل واحد
فيه مشروعية ارتكاب أدنى الْمفسدتني لدفع أكربِهما إن كان البد : ثانيا
 .من إحدامهَا

وهو ، وأن يكون برفق ولني؛ ليكون أدعى للقبول،  حسن التعليمفيه: ثالثًا
 . من البصرية
فيه أن تطهري النجاسة إذا وقعت على األرض بالصب عليها حتى : رابعا

، وليس ِفي ذلك تحديد على األصح، يغلب على الظَّن طَهارة الْمكَان الْمتنجس
لْحديث فيه مرسل؛ فال يقوى على معارضة وال يشترط حفر األرض؛ ألنَّ ا

 .)١(الصحاح الْموصولَة
 .فيه وجوب تنزيه الْمساجد عن القاذورات: خامسا
 .واهللا أعلم، فيه أن البول نجس: سادسا

                                                 

كما " التلخيص "وشاهد ثالث مرسل؛ ولذلك قواه الْحافظ ِفي          ، لكن له شاهدان بإسنادين موصولني      ) ١(
 ).األلباِني). (٤٠٥(بينته ِفي صحيح أِبي داود رقم 
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الِْفطْرةُ $:  يقُولُجسِمعت رسولَ اهللا :  قَالَ� عن أَِبي هريرةَ ]٢٩[
سمانُ: خالِْخت ،اددِتحاالساِرِب، والش قَصاَألظْفَاِر، و قِْليمتاِإلِبِط، و فتنو#. 

<|†�Ö] 

Jديثإزالة الزوائد الَِّتي يستقبح اإلنسان بطبيعته تركها:  موضوع الْح. 
Jاتدفرالْم : 

 على  خلَق الْخلْق وجبلَهمTوذلك أن اهللا ، هي الِْجبلَّة أو الْخلق: الفطرة
ومن القبيح الذي تستقبحه العقول السليمة ، استحسان الْحسن واستقباح القبيح

 .  شرعازيادة هذه األشياء عن حدوِدها الْمحددة لَها             : وتستوِخمه الطباع الْمستقيمة          
ويعفون الشوارب معاكسون ، ومن هنا تعلم أن الذين يحفون اللحى

، متعرضون للقذارة والوسخ، عاصون هللا ورسوله، يعةمخالفون للشر، للفطرة
أو زعم  -مع زعمهم ، ومشوهون لزينتهم الَِّتي منحهم اهللا إياها، مغيرون ِلخلقهم
،  يحفون الْجميع أنهم ال يحملهم على ذلك إالَّ طلب النظافة-آخرين منهم

 .   يكن نظيفًا حني أعفى ِلحيته لَمجكأنهم يعتقدون أن النِبي 
  هذا؟ فكيف ال تستقبح فطرهم، نرى فاعلي هذه البدع يستحسنونها: فإن قلت

،  جذَّابةأن القلوب ما دامت نظيفة من درن الْمعاصي تكون مضيئة      : فالْجواب  
 كالْحديد إذا ،ومتى اتسخت بالْمعاصي عميت، فترى الْحق حقا والباطل باطالً

، فترى الْحق ِفي صورة الباطل، فحينئٍذ تنعكس أمامها الْحقَائق، عاله الذحل
      قا            ، والباطل ِفي صورة الْحنكرا ماِبهوف عند أصحعرنكَر  ، ويكون الْممعروفًاوالْم  . 
:  جقال رسول اهللا :  قال�ما روى حذيفة بن اليمان : والدليل على ذلك

فَأَي قَلٍْب أُشِربها نِكت ِفيِه ، ِفتن علَى الْقُلُوِب كَعرِض الْحِصِري عودا عوداتعرض الْ$
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: حتى تعود الْقُلُوب علَى قَلْبيِن، وأَي قَلٍْب أَنكَرها نِكت ِفيِه نكْتةٌ بيضاُء، نكْتةٌ سوداُء
والَ ينِكر منكَرا إالَّ ما أُشِرب ِمن ، وِز مجِخيا الَ يعِرف معروفًاقَلٍْب أَسود مربادا كَالكُ

اهوه ،ضواَألر اتومِت الساما دةٌ منِفت هرضفَالَ ت ضيقَلٍْب أَبو# . 
 .  ]٨:آل عمران[ ﴾                  ﴿

 .واهللا الْموفِّق، والْحاجة داعية،  مقام بيانفالْمقَام، ومعذرة من اإلطالة
 .استعمال الْحديد إلزالة العانة: االستحداد

 .  الْمثناةوهو بكسر الْخاء وتخفيف      ، قَطَع: مصدر من ختن ِبمعنى    : والِْختان   
 . مأخوذ من القلم الذي هو القطع، قصها: أي: وتقليم األظافر

Jاِليمى اإلجعنالْم  : 
على : أي،  أنَّ هذه الِْخصال من الغرائز الَِّتي جبل عليها العبدجأخرب النِبي 
 .واستقباح تركها، استحسان فعلها
Jديثفقه الْح : 

 : ِفي الْحديث خمس مسائل
، وتقليم األظافر، وقص الشارب، االستحداد: وهي )١(أربع متفق على سنيتها

 . ونتف اإلبط
ختامسة ما وسنيتهاوالْخوِبهجان: لف ِفي ووهي الِْخت . 
، وأحمد إلَى وجوبه، وذهب الشافعي، وأِبي حنيفة أنه مسنون، فعند مالك

                                                 

 . فَرضبأنَّ قَص الشارب   ) ٢١٨/ ٢" (الْمحلَّى " قد صرح ِفي  فإن ابن حزم    ، ِفي هذا االتفاق نظر    ) ١(
عندي أن الِْخصال الْخمس الْمذكُورة ِفي هذا الْحديث كلها : بل قال ابن العرِبي الْمالكي    

فكيف من جملة ، فإنَّ الْمرَء إذا تركها لَم تبق صورته على صورة اآلدميني، واجبة
 ).األلباِني. (ومن تعقبه فلم يصحبه التوفيق، ا فقه دقيقوهذ!!". الْمسلمني؟
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وأحمد يرى الوجوب على ، إالَّ أن الشافعي يرى الوجوب على الرجال والنساء
وهو . #مكْرمةٌ للنساِء، الِْختانُ سنةٌ ِللرجاِل$: الرجال دون النساء؛ مستدال ِبحديث

 . حديث ضعيف
والْحق أنه : "قال الشوكاِني بعد أن بين ضعف األحاديث الدالة على الوجوب

.  # الِْفطْرةِ خمس ِمن   $ : والْمتيقَّن السنية؛ ِلحديث          ،  لَم يقم دليل صحيح على الوجوب          
 ". يل يوجب االنتقال عنهالوقوف على الْمتيقَّن حتى يقوم دل: والواجب

أما ، أنه لَم يِرد دليلٌ صريح ِفي الوجوب وهو صحيح : ومقصود الشوكاِني 
 . الصحيح غري الصريح فهو موجود

 الْمقصود ويجوز بكل ما يحصل به      ، االستحداد وهو األفضل   :  الْمسألة الثانية    
 .  تنورجوقد روي أن النِبي ، وهو اإلزالة كالنتف والنورة

وحكى الْحافظ ، والعموم دال على مشروعية االستحداد للرجال والنساء
 الْحديث غري أن،  أن بعض العلماء كرهه للنساء بزعمه أنه يقوي الشعر             " الفتح  "ِفي 
يرد ذلك ألنه صريح ِفي مشروعية . #وتمتشط الشعثاء، تستحد الْمغيبة$: بلفظ

 . االستحداد للنساء
: وِفي رواية. #قُصوا$: وقد جاء بلفظ األمر، قص الشارب:  الثالثةالْمسألة

 . والكل جائز. #أحفوا$: وِفي رواية. #جزوا$
 ؟ القص أم اإلحفاء: لكن اختلفوا ِفي أيهما أفضل
لَما كان القَص يصدق على : ويمكن أن يقَال، واألحسن القول بالتخيري

  .)١(اإلحفاء فعينته لالستئصالالتقصري واالستئصال؛ جاءت رواية 
                                                 

ولكن بقي النظر ِفي الْمراد ، وهذا هو األرجح الذي يقتضيه طريق الْجمع بني الروايات) ١(
 . ؟ وهذا شيء اختلف فيه السلَفأم ما على طرف الشفة فقط     ، هل هو الشارب كله : استئصاله

= 



<  
٧٤ 

 �������א��������م

 . قص األظفار لئال تفحش وتجتمع تحتها األوساخ: الْمسألة الرابعة
والِْحكمة ِفي تعيني الشارع النتف فيه؛ ألنه  ، نتف اإلبط: الْمسألة الْخامسة

فناسب أن يؤمر به هنا من أجل أن اإلبط منفذ من منافذ الِْجسم ، يضعف الشعر
 . وقلته تخففها، وكثرة الشعر تزيد الروائح، الروائح الكريهةتخرج منه 

 :الْمناسبة
وبيانه أنَّ الباب معقُود ، قد يظهر ِفي الْمناسبة بني الباب والْحديث خفَاء

 الفَضالت فناسب أن يدخل فيه هذا الْحديث الذي يتضمن إزالة          ،  إلزالة النجاسات  
ة للووجبامع القذَارةالْمقَذر ِبجة والتاخكمي . سد الْحمقاله شيخنا حافظ بن أح

 .-رِحمه اهللا-
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= 

 : تية ترجح لدينا األمر الثاِني     ونحن إذا تأملنا األمور اآل   
 . يأخذ شاربه: فَلم يقل. #من لَم يأخذْ ِمن شاِرِبِه فَلَيس ِمنا     $: ج قوله -١
فَقَصه على ، وقد صح عنه أنه رأى الْمغرية بن شعبة قد وىف شاربه،  يبين قولهج فعله -٢

 . فهذا نص ِفي الْمسألة، سواك بالشفرة
أرى أن : ويبالغ فيقول فيمن فعله،  يعترب حلق الشارب بدعة-رِحمه اهللا-كان مالك وِلهذَا 

 ).األلباِني. (يوجع ضربا
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]٣٠[ع ِب أَني هريأنَّ$ :� ةَر  ِبيِق لَجالنيهِفي ب طُِضع الِْقر ِدمِةينو هو 
جفَ: الَ قَ،بنانخنسِمت نذَ فَ،ههباغْ فَتتلْسِج،ت ئْ ثُمأَ :الَقَ فَ،تيكُن نتا أَ يا ب
هريكُ :الَقَ؟ ةَرنتج نِركَ فَ،ابهأُنْ أَت اِلجسكأَ ونى غَلَا عطَِري هالَقَفَ .ٍةار :
سبالْنَِّإ !! اهللاانَح مِمؤالَن  ينجهمتفق علي .#س . 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الطَ: ديثحارة جسم الْهمؤمن حياا وميت. 
J ْالمفراتد: 

 ،ةطَالَخمالْمأخوذ من   : وقال الشافعي  ، ة وهو البعد   بان جم مأخوذ من الْ:  جنبا
إذا خالطها.هامرأت  أجنب من:القَي . 

 .االنِخناس هو االنقباض والتأخر: فَانخنست
 .يقال عند الشيء الْمثري للعجبو، التسبيح هو التنزيه: سبحان اهللا: فقال

 . ال يصري نجسا ِبحال: أي: إنَّ الْمؤمن ال ينجس
Jاِليمى اإلجعنالْم  : 

 الْجسمانية؛  وتطهريا للجسم من اللَّذَّة الشهوانية والْمتعة         ، شِرع الغسل تعبدا هللا    
يعيد على الِْجسم قوته وليقوم للعبادة على أكمل حال وأليقه ِبمناجاة اهللا؛ ول
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رضي -ولَم يكن عن نجاسة كَما ظَن أبو هريرة           ، ونشاطه الذي نقص ِبخروج الْمِني         
 رادا ِلهذَا الظن أن الْمؤمن ال يتصف جبل قد أفهمه النِبي ، -اهللا تعالَى عنه

 .بنجاسة الذَّات أبدا
Jديثفقه الْح : 

 . واستدالل ِبمفهومه، استدالل ِبمنطُوقه: النللفقهاء ِفي هذا الْحديث استدال
، وهم الْجمهور، فهو ِلمن يرى طهارة ميتة اآلدمي: فأما االستدالل ِبمنطُوقه

 .  والْمذهب األول هو الْحق ِلموافقته األدلة    ، وخالف أبو حنيفة فَقَال بنجاسة ميتته      
فأخذ منه مالك : #ِإنَّ الْمؤِمن الَ ينجس$: جأما االستدالل الثاِني ِبمفهوم قوله 

وأيدوا هذا الْمأخذ ، وبعض أهل البيت وبعض أهل الظاهر نجاسة عني الكافر
والْجمهور يحملون هذه اآلية . ]٢٨:التوبة[ ﴾  ﴿: بقوله تعالَى

هل ويقولون بطهارة عني الكافر؛ مستدلني بإباحة نساء أ، على نجاسة االعتقاد
 . واهللا أعلم، وهو استدالل قوي، ولبس ثياب الكفَّار الْمغنومة، الكتاب وطعامهم
وأن يوقِّرهم ، وِفي الْحديث استحباب احترام أهل الفضل: "قال النووي

وقد استحب أهل العلم للطالب أن يحسن حاله عند ، جليسهم ومصاحبهم
ذا رأى من تابعه شيئًا يخاف عليه فيه خالف أنَّ العاِلم إ: وفيه من اآلداب، شيخه

 . انتهى باختصار". وبين له صوابه، الصواب سأله عنه
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 ِإذَا جكَانَ النِبي $:  أنها قَالَتج زوِج النِبي ل عن عاِئشةَ ]٣١[
، ثُم يخلِّلُ ِبيديِه شعره،  وضوَءه للصالَِةثُم توضأَ، اغْتسلَ ِمن الْجنابِة غَسلَ يديِه

ثُم غَسلَ ساِئر ، حتى ِإذَا ظَن أَنه قَد أَروى بشرته؛ أَفَاض علَيِه الْماَء ثَالَثَ مراٍت
ِكالَنا ، اٍء واِحٍد ِمن ِإنجكُنت أَغْتِسلُ أَنا ورسولُ اهللا : وكَانت تقُولُ، جسِدِه
 .متفق عليه. #جنب

 جوضعت ِللنِبي :  أنها قَالَتج زوِج النِبي ل )١( عن ميمونةَ]٣٢[
ثُم ، ثُم غَسلَ فَرجه، فَأَكْفَأَ ِبيِميِنِه علَى يساِرِه مرتيِن أَو ثَالَثًا، وضوَء الْجنابِة

دي برثَالَثًاض ِن أَويتراِئطَ مِض أَو الْحِباَألر ه ،قشناستو ضمضمت لَ ، ثُمغَسو
ثُم تنحى فَغسلَ ، ثُم غَسلَ جسده، ثُم أَفَاض علَى رأِسِه الْماَء، وجهه وِذراعيِه

 .متفق عليه. #وجعلَ ينفُض الْماَء ِبيِدِه، افَأَتيته ِبِخرقٍَة فَلَم يِرده، ِرجلَيِه

<|†�Ö] 

Jديثنيابة:  موضوع الْحنِل الْجصفة غُس. 
Jاتدفرالْم : 

،  وهذا الغسل غري الغسل الذي بعد االستنجاء، الْمراد كفيه: غسل يديه
 . فذاك خاص بالشمال إلزالة ما عليها من الرطوبة

 . ذ األصابع مبلولة بني الشعر إلدخال الْماء فيهإنفا: التخليل: يخلل
 .يعود على الشعر، أو على الرأس، أو على الْمغتسل: الضمري ِفي بشرته

                                                 

وبنى ِبها ، تزوجها حني قدم مكة لعمرة القضاء، جميمونة بنت الْحارث الِْهالَلية زوج النِبي ) ١(
 ).٨٧٨٦ت (على الصحيح ) ’٥١(وماتت سنة ، بسرف
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 .أسال: أي: أفاض
 .باقي: سائر

 وهل هو اسم -بفتح الواو-الوضوء : قال ابن دقيق العيد: وضوء الْجنابة
ء؟ وقد يؤخذ من هذا اللفظ أنه اسم ِلمطلق الْماء أو للماء مضافًا إلَى الوضو
 . بل إلَى الْجنابة، ِلمطلق الْماء؛ فَإنها لَم تضفه إلَى الوضوء

، إن الوضوء مأخوذ من الوضاءة الَِّتي هي النظافة أو الْحسن: قد قيل: قلت
غة تسمية وعلى هذا ال يكون غريبا ِفي الل، كأنه لَما كان سببا لَها سمي باسِمها

 . الْماء الْمعد للغسل وضوًءا؛ ألنه يجلب الوضاءة أكثر ِمما يجلبها الوضوء
 . أمال اإلناء أو أصغاه: أي: أكفأ

 .تباعد عن موضعه األول: أي: تنحى
 . أساله أو أفرغه: أفاض الْماء

J اِليمى اإلجعنديثي عائشة وميمونة  الْمبِلح: 
كَان إذا اغتسل من الْجنابة يبدأ بغسل كفيه قبل االغتراف  جأنَّ النِبي 

ثُم   ،  ويغسلها مرتني أو ثالثًا          ،  ثُم يدلكها بالتراب        ،  ثُم يغسل فرجه بشماله         ،   ثالث مرات  
يحثي على رأسه ثُم ، ويغسل وجهه ويديه كما يتوضأ للصالة         ، يمضمض ويستنشق     

ثُم يتنحى ، ثُم يغسل سائر جسده، بشرة رأسهويخلله بأصابعه حتى يروي ، الْماء
 . وإن شاء غسلهما ِفي الْمغتسل، عن موضع مغتسله ويغسل رجليه

 .وأنه عرضت عليه ميمونة الِْمنديل فَرده
وكان يغتسل مع عائشة من الْجنابة من إناء واحد يغترفان منه جميعا حتى 

 .تختلف أيديهما فيه
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Jديثنيفقه الْح : 
 واالستحباب وعلى الكَمال، يؤخذ من هذين الْحديثني صفة الغسل الكامل: أوالً

 وجوب لكن اختلفوا ِفي     ، حمل الْجمهور غالب األفعال الواردة ِفي هذين الْحديثني                 
 : مسائل من ذلك

، فَقَال بوجوِبهما أبو حنيفة، اختلفوا ِفي الْمضمضة واالستنشاق: األولَى
ةوقال الْجنيور بالسمه. 

والْجمهور على ، فأوجبه مالك، اختلفوا ِفي وجوب التدليك: الثانية
 .  استحبابه

فَقَال بوجوِبهما ، اختلفوا ِفي وجوب الترتيب والْمواالة: الثالثة والرابعة
ِإنما يكِْفيِك أَنْ تحِثي علَى رأِسِك $: لبعضهم؛ مستدلني ِبحديث أم سلَمة 

تقتضي " ثُم"ألن . #فَِإذَا أَنِت قَد طَهرِت، ثُم تِفيِضني علَيِك الْماَء، ثَالَثَ حثَياٍت
ويترجح القول بسنية الْمواالة ِبحديث ، ومذهب الْجمهور سنيتهما، الترتيب
 .  سائر الْجسدحيث أخر غسل الرجلني عن. #ثُم تنحى فَغسلَ ِرجلَيِه$: ميمونة

ودلك ، واالستنجاء، غسل الكفني: وهو، أما سائر ما ذكر فيهما فهو مسنون
وتقديم أعضاء الوضوء ما ، الشمال باألرض مع غسلها إلذهاب الرطوبة والرائحة

وغسل ، والبدء بالْميامن، وتخليل الشعر، والتثليث ِفي الغسالت، عدا القدمني
حمالً للوضوء ، وقال قوم بغسلها قبل الشروع، عن الْمغتسلالقدمني بعد التنحي 
 .الْمذكُور على حقيقته

غسل جميع البدن على أي كيفية : أما الْمجزئ فهو، هذا هو الغسل الكامل
هو ما : وقال آخرون، ولو انغمس ِفي ماء بنية الغسل أجزأه عند قوم، كانت

 . لتضمنه حديث أم سلمة 
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 ِمن ِإناٍء  جكُنت أَغْتِسلُ أَنا ورسولُ اهللا $: من قول عائشةيؤخذ : ثانيا
ونظر كل منهما إلَى عورة ، جواز اغتسال الرجل مع امرأته: #واِحٍد ِكالَنا جنب

 .اآلخر
أن التمندل خالف : #فَأَتيته ِبِخرقٍَة فَلَم يِردها$: يؤخذ من قول ميمونة: ثالثًا
 . أعلمواهللا، األولَى
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]٣٣[ رمِن عِد اهللا ببع نطَّاِب : ب عالْخ نب رما $:  قَالَ�أَنَّ عي
 . عليهمتفق. #ِإذَا توضأَ أَحدكُم فَلْيرقُد، نعم: أَيرقُد أَحدنا وهو جنب؟ قَالَ، رسولَ اهللا

<|†�Ö] 

Jديثبحكم نوم ا:  موضوع الْحنلْج. 
Jاتدفرالْم : 
 . جملة الشرط:وجملة توضأ،  حرف شرط غري جازم:إذا

 .جملَة الْجواب اقترنت بالفاء؛ ألن الفعل طلِبي: وفلريقد
Jاِليمى اإلجعنالْم  : 

 . ِفي جواز النوم للجنب حصول الوضوء قبلهج شرط النِبي 
Jديثفقه الْح : 

وهذا ، نية الوضوء ِلمن أراد أن ينام وهو جنبيؤخذ من الْحديث س: أوالً
أو ، أو يأكل، وقال قوم بوجوب الوضوء على من أراد أن ينام، مذهب الْجمهور

 . وهو مذهب الظاهرية، يعود
،   مدلسأما حديث أِبي إسحاق السبيعي فقد ضعفَه الْحفَّاظ؛ ألن أبا إسحاق           

، وعبد الرحمن بن األسود، قد خالفه إبراهيم النخعيو، ولَم يصرح بالسماع
وزهري ابن ، لكن ارتفعت دعوى التدليس بتصريِحه بالسماع ِفي رواية شعبة

، وارتفعت شبهة الغلط ِبمتابعة هشيم له ِفي روايته عن عبد الْملك، معاوية عنه
 . وصح الْحديث، عن عائشة، عن عطاء

بل الْجمع حاصل ِبحمل الفعل على ، حديثني تعارضومع هذا فليس بني الْ
 . والترك على بيان الْجواز، األفضل
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كَانَ  $: عن عائشة قالت، عن األسود، ولفظ حديث أِبي إسحاق السبيعي
 يمس  والَ$ : والتضعيف إنما هو لزيادة       . #  ينام وهو جنب والَ يمس ماءً        جرسولُ اهللا   

ويدل لصحة ، والْجمع بينها وبني حديث ابن عمر، وقد اتضح لك ثبوتها. #ماًء
:  ج أنه سأل رسول اهللا �هذا الْجمع ما ورد ِفي صحيح ابن حبان عن عمر 

 .)١(#ويتوضأ ِإنْ شاَء، نعم: أَينام أَحدنا وهو جنب؟ قَالَ$
وهكذا كل أمر ،  ألنه جاء بعد منعلإلباحة؛: #فلريقد$: األمر ِفي قوله: ثانيا

 . ]٢:الْمائدة[ ﴾  ﴿: كقوله تعالَى، جاء بعد الْمنع منه
 . واهللا أعلم. ]٢٢٢:البقرة[ ﴾  ﴿: وقوله
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 ).األلباِني. (وهو ِفي صحيح مسلم ِبمعناه: قلت) ١(
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 امرأَةُ أَِبي )٢(جاَءت أم سلَيم:  قَالَتج زوِج النِبي )١( عن أم سلَمةَ]٣٤[
ِإنَّ اهللا الَ يستِحي ِمن ، يا رسولَ اهللا: فَقَالَت، جلَى رسوِل اهللا  ِإبطَلْحةَ 
ق؟ فَقَالَ، الْحتلَمتٍل ِإذَا احغُس أَِة ِمنرلَى الْملْ عم: فَهعاَء، نأَِت الْمر ِإذَا ِهي# .

 .متفق عليه

<|†�Ö] 

Jديثم النساءواحتال، وجوب الغسل باالحتالم:  موضوع الْح . 
Jاتدفرالْم : 

 . تقَدم تعريف الْحياء ِفي حق الْمخلُوق
واعتقاد ، فيجب على كل مؤمن اإليمان ِبهذه الصفة: أما ِفي حق الْخالق

معناها الذي تقتضيه ِفي اللغة العربية الَِّتي خاطبنا اهللا ِبها على لسان رسوله 
،  تعطيلوال ، وال تشبيه   ،  وال تمثيل  ، ن غري تكييف   وإمرارها كما جاءت م    ، العرِبي 

 . وال تأويل
، وجعلوه لَهم مذهبا، وقد انتحل قوم من جهابذة العلماء رأي أهل التأويل

،  والْمخلُوقهو االشتراك ِفي اسم الصفة بني الْخالق         :  والسبب الذي أوقعهم ِفي ذلك      
 يدا؛ Tإذا أثبتنا هللا        :  فمثالً  ،  حقيقة  وال يلزم من االشتراك ِفي االسم االشتراك ِفي الْ             

                                                 

تزوجها ِفي السنة ، جزوج النِبي ، أم سلمة بنت أِبي أمية بن الْمغرية الْمخزومية أم الْمؤمنني) ١(
وقيل قبل ذلك ، ماتت سنة اثنتني وستني، ِفي الثالثة بعد وفاة زوجها أِبي سلمة: وقيل، الرابعة

 ).٨٨٣٥ت (
، وهي زوج أِبي طلحة األنصاري، صحابية مشهورة، يم بنت ملحان أم أنس بن مالكأم سل) ٢(

 ).٨٨٣٦ت (ماتت ِفي خالفة عثمان 
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وإن أثبتنا له ،  العضوية والتبعض-على رأي أهل التأويل-لزم من هذا اإلثبات 
، وهو غلط فاحش، صفة الْحياء مثالً؛ لزم من هذا اإلثبات الضعف واالنكسار

 . فحمدا هللا على السالمة منه ومن أمثاله
كما ، وسالمتها من النقَائص، T أن نعتقد كمال صفات اهللا: والواجب

ومن ال يعلم كُنه روحه الَِّتي بني جنبيه؛ ، نعتقد كمال ذاته وسالمتها من النقَائص
 .Tأولَى به أالَّ يعلم كُنه ربه 

 .معروف وهو إلْمام الذهن بصور يتراءاها ِفي النوم: االحتالم
Jاِليمى اإلجعنالْم  : 

 عن شيء تنكره النساء؛ لذلك بسطت العذر ج اهللا سألت أم سليم رسولَ
وأنه لَم يحملها على السؤال ، ثُم سألت لتدلل على حيائها من ذكر ذلك، تمهيدا

يجب فأفتاها أنه ال        ، وخوفًا من اهللا أن تقصر فيما يجب عليها فتهلك                 ،  إالَّ قوة اإليمان    
 . عليها الغسل إالَّ إذا رأت الْمِني

Jديث فقه الْح: 
 والكل ،ورجح واحدا منها      ، أورد ابن دقيق العيد للحياء معاِني وناقشها                 :  أوالً 

،  لو أراد واحدا من هذه التأويالت لذكره بعينهTباطل ِلما عرفت؛ وألنَّ اهللا 
      ﴿:  ال يستحيل عليه أن يقول مثالTًفإنه 

 .  ]٥٣:األحزاب[ ﴾
ثُم إن االمتناع من ذكر الشيء ال يكون ، لْحقواهللا ال يمتنع من ذكر ا

، أو الكرب، كالْخوف: بل يكون أيضا ألسباب أخر وهي، مسببا عن الْحياء فقط
فكل ممتنع من ذكر شيء لسبب من هذه األسباب يصدق ، أو الْجهل، أو العجز

واهللا الْموفق ، هفوقعوا ِفي أكرب ِمما فَروا من، عليه أنه امتنع من ذكر ذلك الشيء
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 .والْهادي إلَى سواء السبيل
بل البد ، ِفي الْحديث دليل على أن مجرد االحتالم ال يوجب الغسل: ثانيا

 علَّق الغسل على رؤية جمن اعتبار خروج الْمِني ِفي الوجوب؛ ألن رسول اهللا 
 . الْماَء

ل الْمِني من محله األصلي فيه دليل على من يرى وجوب الغسل بانتقا: ثالثًا
 . ولو لَم يخرج؛ ألن الوجوب مرتب على الْخروج، إلَى غريه

 .وأنها تحتلم، فيه أن للمرأة مِنيا: رابعا
أن الْمكَلف يغتسل متى رأى . #ِإذَا رأَِت الْماَء$: يؤخذ من قوله: خامسا

واغتسل عمر بعد أن تعالَى ، افإن رآه بعد فريضة؛ وجب عليه إعادته، الْماء
 .وأعاد الصبح، النهار

أما الِْجماع فقد قام الدليل على ، هذا الْحكم مختص باالحتالم: سادسا
 . وجوب الغسل فيه باإليالج
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،  ج  كُنت أَغِْسلُ الْجنابةَ ِمن ثَوِب رسوِل اهللا      $:  قَالَت ل عن عاِئشةَ   ]٣٥[
 . #يخرج ِإلَى الصالِة وِإنَّ بقَع الْماِء ِفي ثَوِبِهفَ

فيصلِّي ،  فَركًاجلَقَد كُنت أَفْركُه ِمن ثَوِب رسوِل اهللا $: وِفي لَفٍْظ ِلمسِلٍم
 .رواه الْجماعةُ إالَّ أَحمد. #ِفيِه

<|†�Ö] 

Jديثِني:  موضوع الْحهريه من الثوبوكيفية تط، حكم الْم. 
Jاتدفرالْم : 

وقد تطلق ويراد ِبها ، سمي بذلك ألنه موجب لَها، الْمِني: الْمراد بالْجنابة
 . الْحكم الْمترتب على الْمِني أو اإليالج

 .من أثر الغسل: أي: بقع الْماء ِفي ثوبه
Jاِليمى اإلجعنالْم  : 

 من الْمِني إذا جنظف ثوب رسول اهللا  أنها كانت تلتخرب عائشة 
 .وبالفرك أحيانا إذا كان يابسا، وقع فيه بالغسل أحيانا إذا كان رطبا

Jديثفقه الْح : 
، والْحنابلة، الشافعية: وهم، ِفي الْحديث دليل ِلمن قال بطهورية الْمِني

، وقَّاصوسعد بن أِبي ، روابن عم، وابن عباس، علي: ومن الصحابة، وأبو ثور، والثوري
 . وعائشة

واستدل لَهم ، رواية الفرك؛ إذ لو كان نجسا لَما أجزأ فيه الفرك: دليلهم
،  إنما هو ِبمنزلة الْمخاط والبزاق:   ِفي الْمِني-موقوفًا-ِبما روي عن ابن عباس 

 .ورواه الدارقطِني مرفوعا من طريق إسحاق األزرق
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وإسحاق إمام مخرج له ِفي ": "الْمنتقَى"بن تيمية ِفي كتابه قال الْمجد ا
 ". يقبل رفعه وزيادته، الصحيحني

 .إي واهللا: سئل أحمد عن إسحاق أثقة هو؟ قال": الْخالصة"وقال ِفي 
 الِْحفظ؛ ومحمد بن عبد الرحمن وكالهما سيئ       ،  لكن ِفي السند شريك     : قلت 

غري أنه ِمما ال مجال فيه لالجتهاد؛ ألن . إنه موقوف: البيهقيفيترجح ما قاله 
 .الْحكم على األشياء بالطهارة والنجاسة ال يكون إالَّ عن توقيف

 . وقال أبو حنيفة ومالك بنجاسة الْمِني
، رواية الغسل والقياس؛ ألنه يجري ِفي مجرى البول: مستندهم ِفي ذلك
،  تطهريهلكن هؤالء أيضا اختلفوا ِفي كيفية       ،  مقر واحد   ويستقر مع النجاسات ِفي     

 .  أعلمواهللا، يطهره الفرك والغسل: وقال أبو حنيفة. ال يطهره إالَّ الغسل: فقال مالك
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ِإذَا جلَس بين شعِبها اَألربِع ثُم $:  قَالَجأَنَّ النِبي : � عن أَِبي هريرةَ ]٣٦[
هلُجسالْغ بجو ا؛ فَقَدهد#. 

<|†�Ö] 

Jديثاع بدون إنزال:  موضوع الْحوجوب الغسل بالِْجم. 
Jاتدفرالْم : 

وال حاجة بنا إلَى تعيينها؛ إذ ، وهي القطعة من الشيء، جمع شعبة: شعبها
 .يفهم من الكناية الْمقصود

وهو ، نفسه ِفي معالَجتهاوأجهد ، بلغ مشقتها: أي، من الْجهد: ثُم جهدها
 . كناية عن اإليالج

Jاِليمى اإلجعنالْم  : 
 . أمته أن موجب الغسل ِفي الِْجماع هو اإليالججأخرب النِبي 

Jديثفقه الْح : 
سواء كان معه إنزال أو لَم ، ِفي الْحديث دليل أن اإليالج موجب للغسل

فال يتعين القَدر ، الكل وإيالج البعضإالَّ أن اإليالج يصدق على إيالج ، يكن
فَعلْته ، ِإذَا الْتقَى الِْختانان وجب الْغسلُ$: لالْموجب إالَّ من حديث عائشة 

ونقل عن ابن ، وأحمد شاكر، صححه الترمذي. #ثُم اغْتسلْنا، جأَنا ورسولُ اهللا 
 . وابن القطان، صححه ابن حبان": التلخيص"حجر أنه قال ِفي 

ثُم مس ، ِإذَا قَعد بين شعِبها اَألربِع$: والْحديث ِفي صحيح مسلم بلفظ
والتقاء الِْختانني أو محاذاتهما ال يكون إالَّ بعد . #ُالِْختانُ الِْختانَ؛ فَقَد وجب الْغسل

 . إيالج الْحشفة
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هو إيالج الْحشفَة : لثاِني للغسل بعد خروج الْمِنيفتبين ِمما ذكر أن الْموجب ا
 يجب وذهب بعض الظاهرية إلَى أنه ال، وبعض الظاهرية، وبه قال الْجمهور، ِفي الفرج

 بقول  وخالفهم ابن حزم فقال       .  #الْماُء ِمن الْماءِ         $:  الغسل إالَّ باإلنزال؛ عمالً ِبحديث          
 �  والترمذي وصححه عن أبي بن كعب         ،   روى أبو داود    وهو الْحق ِلما   ،  الْجمهور  
 .#ثُم نِسخ، كَانَ الْماُء ِمن الْماِء رخصة ِفي أَوِل اِإلسالَم$: أنه قال

 وهو ،وقَد ادعى النووي وابن العرِبي اإلجماع على وجوب الغسل باإليالج             
اع ما دام هذا الْحمتعقب وال حاجة بنا إلَى اإلجا عن رسول اهللا مجكم ثابت ،

 .واهللا أعلم، وال يعبأ ِبمن خالَفَه كائنا من كان
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 بِن عِلي بِن الْحسين بِن عِلي بِن أَِبي طَاِلب )١( عن أَِبي جعفَر محمِد]٣٧[
، اِبِر بِن عبِد اهللا وِعنده قَوم أَنه كَانَ هو وأَبوه ِعند ج-رضي اهللا عنهم أجمعني-

: فَقَالَ جاِبر. ما يكِْفيِني: فَقَالَ رجلٌ. صاع يكِْفيك: فَسأَلُوه عِن الْغسِل؟ فَقَالَ
ثُم أَمنا  ، -جيِريد رسولَ اهللا -وخير ِمنك ، كَانَ يكِْفى من هو أَوفَى ِمنك شعرا

 . وٍبِفي ثَ
 . # يفِْرغُ الْماَء علَى رأِسِه ثَالثًاجكَانَ رسولُ اهللا $: وِفي لفظ

هو الْحسن بن محمِد بِن عِلي بِن . ما يكِْفيِني: الرجلُ الَِّذي قَالَ: �قَالَ 
 . أَبوه محمد بن الْحنفية، أَِبي طَاِلب

<|†�Ö] 

Jديثابة: موضوع الْحنمقدار ماء غسل الْج . 
Jاتدفرالْم : 

وهو رطل ، والْمد حفنة ِبكَفَّي إنسان معتدل، الصاع أربعة أمداد: صاع
 .وثلث بالعراقي

 .أطول: أي: أوفَى منك شعرا
 .صلى بنا إماما: أي: أَمنا
Jاِليمى اإلجعنالْم  : 

يكفي اإلنسان للغسل  لَما سئل عن مقدار ما �أجاب جابر بن عبد اهللا 
                                                 

ثقة فاضل من ، أبو جعفر الباقر) السجاد(محمد بن علي بن الْحسني بن علي بن أِبي طالب ) ١(
 ).٦١٩١ت ( مات سنة بضع عشرة، الرابعة
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رد . إنه ال يكفيه: ولَما قال بعض الْحاضرين، من الْجنابة بأن الصاع كاٍف لذلك
 .وليس عليه إالَّ ثوب واحد، ثُم صلَّى ِبهم إماما، عليه ردا أسكته
Jديثفقه الْح : 

 ِفي وقد جاءت، ِفي الْحديث دليل ِلمن استحب الصاع ِفي الغسل: أوالً
ومنها فرق ، ومنها خمسة أمداد، منها صاع: ذلك أحاديث مختلفة الْمقَادير

، ومنها ثالثة أمداد للرجل وامرأته، ومنها صاع للرجل وامرأته، للرجل وامرأته
 . ومحمولة على اختالف الْحاالت، وكلها مروية ِفي الصحاح والسنن

 .ويكره اإلسراف، جميع البدنوعم ، ما أدى اسم الغسل: والواجب
إن  -سيأِتي فيه بحث . فيه دليل على عدم وجوب االرتداء ِفي الصالة: ثانيا
 . -شاء اهللا
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 .إذا قصده: يمم كذا: القصد، يقَال: ِفي اللغةالتميم 
J@@J@@J 

،  رأَى رجالً معتِزالًجولَ اهللا أَنَّ رس$: � )١( عن ِعمرانَ بِن حصين]٣٨[
، اهللايا رسولَ  : ؟ فَقَالَما منعك أَنْ تصلِّي ِفي الْقَومِ    ، يا فُالَن  : فَقَالَ، لَم يصلِّ ِفي الْقَوِم
 .رواه البخاري. #فَِإنه يكِْفيك، علَيك ِبالصِعيِد: فَقَالَ. أَجنبت والَ ماء

<|†�Ö] 

Jديثالتيمم:  موضوع الْح . 
Jاتدفرالْم : 

 .هو خالد بن رافع أخو رفاعة بن رافع: قيل: رأى رجالً
 . متنحيا: معتزالً
 .إغراء: عليك

 .أو ما على وجه األرض، الصعيد هو التراب: قال ِفي القاموس: بالصعيد
 . يجزئك: أي: يكفيك

                                                 

مات سنة اثنتني ، وكان فاضالً، وشهد ما بعده، أسلم عام خيرب، الْخزاعيعمران بن حصني ) ١(
 ).٥١٨٥ت (وخمسني بالبصرة 
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Jاِليمى اإلجعنالْم  : 
،  يصلِّواعتزل رجل فلم    ، ي سفر فصلى الصبح هو وأصحابه       ِفجكان النِبي   

فسأله عن السبب الذي منعه من الصالة؟ فأجاب بأنه        ،   رآه جفَلَما انصرف النِبي  
 .كافيهوأخربه أنه  ،  إلَى الصعيد  جفأرشده النِبي   ، ولَم يجد ماء لالغتسال     ، جنب
Jديثفقه الْح : 

بني   وهو مجمع عليه     ، على مشروعية التيمم للجنب       ِفي الْحديث دليل   :أوالً
رجوعهما مع أنه قد روي    ،  عن عمر وابن مسعود     )١(إالَّ ما روي   ، الْخلَف والسلَف 

 . وروي عن النخعي أيضا، عن ذلك
 . وجابر  ، وأبو ذر  ،  وعمرو بن العاص     ، عمار بن ياسر     :  وقد روى تيمم الْجنب       
        دا مشروعيته ِفي الْحفيه    ، فقد نصت عليه اآلية       : ث األصغر   أم كحخالفولَم ي . 

أن الطلب : #-موجود: أي-أَصابتِني جنابةٌ والَ ماء $: يؤخذ من قوله: ثانيا
نتيجة  والعلم  ، واجب قبل التيمم من جهة أنَّ اإلخبار بعدم الْماء لَم يكن إالَّ عن علم              

وقال أبو حنيفة وأحمد ِفي ، اية عنهوبه قال الشافعي وأحمد ِفي رو، الطلب
 . ال يجب: الرواية األخرى

فسيأِتي ِفي حديث ، وأما تفسري الصعيد واالختالف فيما يجوز به التيمم
 .انتهى. جابر

J@J@J@J@J 

                                                 

ثابت الْمشعر بضعف الْمروي اصطالحا ليس ِبجيد؛ ألنَّ الْمروي صحيح " روي: "التعبري بلفظ) ١(
 ).األلباِني(هل رجوعهما عن ذلك ثابت أم ال؟ : ولينظر، عنهما
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،  فَأَجنبت ِفي حاجٍة ج بعثَِني النِبي      $:  قَالَ ب )١(  عن عمار بِن ياِسر     ]٣٩[
فَذَكَرت ، ج ثُم أَتيت النِبي       ،  فَتمرغْت ِفي الصِعيِد كَما تمرغُ الدابةُ          ،  ِجِد الْماءَ    فَلَم أَ

لَه كَذَا: فَقَالَ، ذَِلكه ديكقُولَ ِبيأَنْ ت كِْفيكا كَانَ يمِإن . ضِه اَألريدِبي برض ثُم
 . متفق عليه. #وظَاِهر كَفَّيِه ووجهه،  الشمالَ علَى اليِمِنيثُم مسح، ضربةً واِحدةً

<|†�Ö] 

Jكيفية التيمم:  موضوع الْحديث. 
Jاتدفرالْم : 

 .تقلبت:  أي-بتشديد الراء-  تمرغت
 .تفعل؛ ألن ِفي اللغة استعمال القول ِبمعنى الفعل كثري: أي: أن تقول

 .بالشمال على اليمني: أي: ليمنيثُم مسح الشمال على ا
Jاِليمى اإلجعنالْم  : 

،  التراب:  وهما  -هما أصاله اللذان خلق منهما         -جعل اهللا البن آدم عنصرين         
ورتبهما؛ فَقَدم الْماء؛ ، ثُم جعل طهارته من األحداث واألنجاس ِبهما، والْماء

 . نويةألنه يجمع بني الطهارتني الِْحسية والْمع
وأن فيه مادة التطهري ، وأخر التراب فشرعه عند عدم الْماء؛ ألنه شقيقه

وتذلالً ، ثُم شرعه ِفي عضوين فقط؛ ألن ِفي تتريب الوجه تعظيما هللا، الْمعنوي
وتيسري على عباده من ، ثُم هو تخفيف من اهللا، وانكسارا ِلجالله وعظمته، له

                                                 

فماتا ، عذِّب ِفي اهللا هو وأبوه وأمه، من السابقني األولني إلَى اإلسالم، ر بن ياسر العنسيعما) ١(
 ). ٤٨٧٠ت . (قُتل يوم صفني وهو مع علي بن أِبي طالب، وله فضائل كثرية، تحت العذاب

جهل    فطعن أبو  :  ترجمة ياسر العنسي وفيه     )  ٥٠٠ ص ٦ج(وانظر اإلصابة طبع دار الكتب العلمية          
ة ِفي قبلها فماتت، ومات ياسر ِفي العذابسا. مي’ 



<  
٩٥ 


	��א����م��� ��������د

 الْحاصلني بتتريب جميع الِْجسم أو جميع األعضاء؛ لذلك قال الْحرج والْمشقَّة
: فتمرغ ِفي الصعيد كتمرغ الدابة،  لعمار بن ياسر حني أخربه أنه أجنبجالنِبي 

 . #ِإنما كَانَ يكِْفيك أَنْ تقُولَ ِبيديك هكَذَا$
Jديثفقه الْح : 

نعم فيه دليل ، بطال القياسِفي الْحديث دليل على إ: قال ابن حزم: أوالً
وال يلزم من إبطال القياس الْخاص إبطال القياس ، على إبطال هذا القياس الْخاص

منها قياس البعث  ،  قد ذكر القياس ِفي مواضع من كتابه-جل وعال-واهللا ، العام
 .بعد الْموت على إحياء األرض بالْخصب بعد موِتها بالْجدب

وهو مذهب ، وأنه ضربة واحدة للوجه والكفني، التيممفيه ذكر صفة : ثانيا
وهو أصح ما ، وإسحاق؛ مستدلني ِبهذَا الْحديث، وأحمد، أهل الْحديث كَافَّة
 . ورد ِفي صفة التيمم
وضربة ، ضربة للوجه: التيمم ضربتان: وأبو حنيفة، والشافعي، وقال مالك

، وأِبي ذر، ث ضعاف مروية عن ابن عمرلليدين إلَى الِْمرفَقني؛ مستدلني بأحادي
وكلها ال تقوى على معارضة ، وبعض روايات حديث عمار ِفي السنن، واألسلع

 . حديث عمار الذي ِفي الصحيحني
لَم يصح ِفي صفة التيمم شيء سوى حديث عمار                  " :   "الفتح  " قال الْحافظ ِفي        

 .انتهى" والراجح عدم رفعه، فعه ووقفهوأِبي جهيم وما عداهما فضعيف أو مختلف ِفي ر
 . واهللا أعلم، فالْمذهب األول أرجح؛ ألن دليله أصح

.  #ووجههوظَاِهر كَفَّيِه    ، فَمسح الشمالَ علَى اليِمنيِ      $: قال ِفي الْحديث   : ثالثًا 
 ورد ِفي ولكن، وهي ال تقتضي الترتيب، فَقَدم اليدين على الوجه إالَّ أنه بالواو

فدل ، الْمقتضية للترتيب" ثُم: "���. #ثُم مسح ِبِهما وجهه$: رواية للبخاري بلفظ
 .واهللا أعلم، ما ذكر أن الترتيب ليس بواجب
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أُعِطيت خمسا $:   قَالَجأَنَّ النِبي : ب )١( عن جاِبِر بِن عبِد اهللا]٤٠[
وجِعلَت ِلي اَألرض ، نِصرت ِبالرعِب مِسريةَ شهٍر: ن اَألنِبياِء قَبِليلَم يعطَهن أَحد ِم

فَأَيما رجٍل ِمن أُمِتي أَدركَته الصالةُ فَلْيصلِّ، وأُِحلَّت ِلي الْمغاِنم، ولَم  ،مسِجدا وطَهورا
شفَاعةَ، وكَانَ النِبي يبعثُ ِإلَى قَوِمِه خاصةً، وبِعثْت ِإلَى  تِحلَّ َألحٍد قَبِلي، وأُعِطيت ال 

 .متفق عليه .#الناِس عامةً

<|†�Ö] 

Jديثول :  موضوع الْحسومنها التيممج خصائص الر. 
Jاتدفرالْم : 

 . خمس خصال: أي: خمسا
 . الْخوف: الرعب
 .مصلى: أي: مسجد
 .مسافة: أي: مسرية
Jاِليمى اإلجعنالْم  : 

 : ِبخصائص فَضلَه ِبها على سائر األنبياء جنبينا  Tخص اهللا 
 ينِزل الرعب ِفي قلوب أعدائه وإن كانوا ِفي البعد عنه Tأن اهللا :  منها-

 . مسرية شهر
ون وآلة طهارة يتطهر،  وجعل جميع األرض له وألمته مسجدا لصالِتهم-

                                                 

غزا تسع عشرة ، صحاِبي مشهور، جابر بن عبد اهللا بن عمرو بن حرام األنصاري السلَمي) ١(
 ).٨٧٩ت (وهو ابن أربع وتسعني سنة ، ومات بالْمدينة بعد السبعني، مرة
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فإذا حانت الصالة على عبد من عباد اهللا ِفي أي أرض من ، منها عند عدم الْماء
 . أرض اهللا؛ فعنده مسجده وطهوره

 .  السابقة وكانت حراما على األمم ،  وأحل له وألمته الغنائم الْمغنومة من الكفَّار-
شفاعة ِفي وال،  وأعطاه الشفَاعة ِفي فصل القضاء بني العباد ِفي الْموقف-

 . والشفاعة ِفي تخفيف العذاب عن أِبي طالب، استفتاح باب الْجنة
 .  وأرسله إلَى جميع الِْجن واإلنس-
Jديثفقه الْح : 

 ،جيؤخذ من الْحديث أن هذه الِْخصال الْخمس من خصائص النِبي : أوالً
وأوصلها ، لَى سبع عشرةوليس الْحصر ِبمراد؛ إذ قد أوصلها الْحافظ ِفي الفتح إ

 : وقد نظمت ما ذكره الْحافظ ِفي أحد عشر بيتا هي، بعضهم إلَى ستني
 سـبع أتـت بعـد عشر منه فاعترب       

 والـرعب مـن بعِد شهٍر للعدو دري       

 ومـسجدا ِلمـصـلٍّ جاء ِفي الْخبر      

 ويــوم حـشر شفيعا سيد البشـر      

 جوامع القول أعطي الفصل ِفي الْخبر     

ـ   ل تحـت لواء السيد الْمضر     والرس

 وغفــر ذنـب لـه ماٍض ومؤتخرِ      

 ورفـع إصـر أتى ِفي محكم الذِّكرِ       

 عمـن مضى غريهم ِفي سابق العصرِ      

 وصــف أمـتـه كالعالَـم الطُّهرِ     

 به وسـريمـن خلفـه ثُم  معـراج 

 خـص النبـي ِبِخصال كان عدتها     

 تعمـيـم بعثتـه للعالَِميـن كـذا    

 رض كانت لـه طهـرا ألمتـه    واأل

 ثُـم الغنائم حلت وهي قد منعـت      

 والْختم كان بـه للرسل أجمعهـم    

 وكوثـر ولواء الْحمد خـص بـه     

 شيطانـه خـص باإلسـالم منقبـة   

 وعفـو نـسياننا قد جاء مع خطـإ       

 وفـضل أمته قـد جـاء مكْرمـة     

 كـذاك أعطي كنوز األرض يفتحها     

اأمـوم كـذاك رؤيـتـه الْممقتـدي 
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وفَسرها ، وهي تخالف هذه الرواية. #مِسرية شهريِن$: جاء ِفي رواية: ثانيا
 .وشهر خلفه، الراوي بأنها شهر أمامه

أن األرض طهور ِلمن عدم عليه : هل الْمقصود بسياق الْحديث هنا: ثالثًا
ن تراب ومعدن وحجر وغريه الْماء أو قل؟ وهل الطهور جميع أجزاء األرض م

 أو التراب وحده؟ 

   ﴿: وأبو حنيفة؛ مستدلني بقوله تعالَى، مالك: قال باألول
فيحل التيمم ، كل ما صعد على األرض يسمى صعيدا: فقالوا. ]٤٣:النساء[ ﴾

 .  به
وجِعلَت  $ :وأحمد؛ مستدلني برواية مسلم عن حذيفة               ،  الشافعي   :  وقال بالثاِني      

اتورا طَها لَنهتبطَوالت. #را نزاع كبري ِفي الْمإالَّ أنه يتأيد ، وِفي االستدالل ِبه
 : بأمرين

جِعلَت لَنا $: فإنه قال   ،  أن التفرقة ِفي اللفظ دالة على التفرقة ِفي الْحكم         :  أحدهما   
الْمسجدية فعلَّق حكم   . # ذَا لَم نِجِد الْماءَ       وجِعلَت تربتها لَنا طَهورا إِ          ،  اَألرض كُلُّها مسِجدا     

ولو كان غري التراب يجزئ ، وعلَّق حكم الطهورية على التربة، على األرض
 .لعطفه عليه

، التبعيضية دل على أن الْممسوح به يتبعض" من: "���أنه لَما جاَء : ثانيهما
 .  على أنه الْمقصودفدل، وال يتبعض من أجزاء األرض إالَّ التراب

أنَّ من لَم يجد ماء . #فَأَيما رجٍل أَدركَته الصالةُ فَلْيصلِّ$: استدل بقوله: رابعا
ما أَمرتكُم ِبِه فَأتوا ِمنه $: جويشهد له قوله ، وال ترابا صلَّى على الْحال الَِّتي تمكنه

متطَعا استالَى. #م١٦:التغابن[ ﴾   ﴿: وقوله تع[  . 
،  دليل على أنها لَم تحل لألنبياء قبله. #ُوأُِحلَّت ِلي الْمغاِنم$: ِفي قوله: خامسا
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فتنزل نار ، ويذكر أنهم كانوا يجمعونها، مع أن اجلهاد وجب عليهم وجاهدوا
 .واهللا أعلم، من السماء فتأخذها

وأُعطيت الشفَاعة : ومعنى ذلك، للعهد. #الشفَاعة$: لهِفي قو" أل": سادسا
وهي الشفاعة ِفي إراحة الناس من ، الْمعهودة عندكم الْمعروفَة أنها من خصائصي

،   الْجنةوالشفاعة ِفي استفتاح باب          ،  وهي الْمقَام الْمحمود       ، الْموقف بفصل القضاء      
 ضحضاح ي طالب بإخراجه من غمرة النار إلَى        والشفاعة ِفي تخفيف العذاب عن أبِ        

 . واهللا أعلم، منها
أنَّ الرسالة إلَى عموم البشر لَم . #وبِعثْت ِإلَى الناِس عامة$: ِفي قوله: سابعا

       ﴿: قال تعالَى، تكن ألحد من األنبياء قبله
 . ]١٥٨:األعراف[ ﴾

          ﴿: وقال تعالَى
 .واهللا أعلم. ]٢٨:سبأ[ ﴾  

 

 

J@J@J@J@J 
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 .  معلومةهو سيالن الدم من الْمرأة من موضع مخصوص ِفي أوقات           : الْحيض   
غري  هي جريان الدم من الْمرأة من موضع مخصوص ِفي أوقات          : واالستحاضة     

 . معلومة
J@@J@@J 

 سأَلَِت ل )١(ت أَِبي حبيشأَنَّ فَاِطمةَ ِبن$: ل عن عاِئشةَ ]٤١[
 ِبيجالنر:  فَقَالَتفَالَ أَطْه اضتحي أسالَةَ؟ قَالَ، ِإنع الصالَ: أَفَأَد ، ا ذَِلكمِإن

قا، ِعرِفيه ِحيِضنيِت تام الَِّتي كُناَألي رالةَ قَدِعي الصد لَكْنلِّي، وصِسِلي واغت ثُم# . 
فَِإذَا ، فَِإذَا أَقبلَِت الْحيضةُ؛ فَاترِكي الصالةَ ِفيها، ولَيست ِبالْحيضِة$: وايٍةوِفي ِر

 .متفق عليه. #ذَهب قدرها؛ فَاغِْسِلي عنِك الدم وصلِّي

<|†�Ö] 

Jديثجب فيها ترك الصالة والصوم، االستحاضة:  موضوع الْحى يومت. 
Jاتدفرالْم : 

 .وهو طهر لغوي، كناية عن عدم انقطاع الدم: فال أطهر
                                                 

، قيس بن الْمطلب:  واسمه-التصغريِبمهملة وموحدة ومعجمة مع -فاطمة بنت أِبي حبيش ) ١(
 ).٨٧٥٠ت (صحابية لَها حديث ِفي االستحاضة ، األسدي
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 .انقطع: أي، ويسمى العاذل، بكسر العني: إنما ذلك ِعرق
 الثالث ويعرف إقبال الْحيضة وإدبارها بأحد الْمعرفات          ، جاءت  : أي : أقبلت  

 .واهللا أعلم، اآلتية
Jاِليمى اإلجعنالْم  : 

هل ،  عن حكم االستحاضةجش رسول اهللا استفتت فاطمة بنت أِبي حبي
 يلزم فيها ترك الصالة كالْحيض أم ال؟ 

، الصحةفأفتاها بوجوب الصالة عليها ِفي وقت الطُّهر الذي كان يعتادها ِفي أيام 
 . ووجوب ترك الصالة عليها ِفي وقت الْحيض الذي كان يعتادها ِفي أيام الصحة       

Jديثفقه الْح : 
وقد أطال ، لة الْمستحاضة من عويص مسائل الفقه ومشكالتهاعلم أن مسأ
وأنا مبين أصول هذه ، وأكثروا الفرضيات النادرة الوقوع، الفقهاء فيها الكالم

 . واهللا الْمعني، الْمسألة وما قام عليه الدليل منها حسب استطاعِتي
 : فأقول

 : أمورأن الْمستحاضة توافق الطاهرة ِفي أربعة : أوالً
واالعتكاف؛ بشرط أن تضع ، والصوم،  الصالةوهي:  ثالثة متفق عليها-

ذلك كما روى ، الْمستحاضة تحتها إناء ِلما سقط من الدم إذا كانت ِفي الْمسجد     
 . الطواف ِبجامع الْمكث: ويلحق باالعتكاف، البخاري عن عائشة

أحمد وهو رواية عن    ، جمهور  وهو الِْجماع؛ فأجازه الْ     : والرابع مختلف فيه       -
 . ال يأتيها إالَّ أن يخاف العنت: ِفي الرواية الْمشهورة عنه

كانت أم $: عن عكرمة قال، وقد روى أبو داود بسنٍد رجاله كلهم ثقات
وإعراض أحمد عن املعلى لكونه ينظر . #فكان زوجها يغشاها، حبيبة تستحاض
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عن عكرمة عن محنة مثله ، وأخرج أبو داود أيضا، ِفي الرأي ال يقدح ِفي عدالته
 .بسنٍد صاِلح

 واالعتكاف؛  وإذا أُِحلَّت لَها الصالة والصوم      ،  فلذا يترجح مذهب الْجمهور       
 . واهللا أعلم، فالوطء من باب أولَى

 :وتخالفها ِفي ثالثة أمور: ثانيا
البخاري ما أخرجه وهو مذهب الْجمهور؛ لِ  ، الوضوء لكل صالة :  أحدها -

: - حجركما قال ابن-وقد تابعه . #ثُم توضئي ِلكُلِّ صالٍة$: من رواية أِبي معاوية الضرير
 . ويحيى بن سليم الطائفي، وحماد بن سلمة، حماد بن زيد

 .أنها ال تتوضأ إالَّ بعد دخول الوقت:  والثاِني-
ويستحب لَها أن تحشو فرجها ، ضوءأنها تستنجي قبل الو:  والثالث-
 .وأن تستثفر، بقطنة

وأن من ، أن االستحاضة مرض: #ِإنما ذَِلك ِعرق$: جيؤخذ من قوله : ثالثًا
 ويعفى ،غلبه الدم من جرح أو انبثاق عرق أو كان به سلس؛ يصلي كيفما استطاع                  

 . عما خرج منه ِفي أوان الصالة
ولَكْن دِعي الصالةَ قَدر اَألياِم الَِّتي كُنِت تِحيِضني $: جوله يؤخذ من ق: رابعا

 . وهو مذهب أِبي حنيفة، إرجاع الْمعتادة إلَى عادِتها السابقة: #ِفيها
، تعمل بالتمييز إن كانت من أهل التمييز: وأحمد، والشافعي، وقال مالك

، ولَيست ِبالْحيضِة$: جوهي قوله ، حديثالرواية األخرى ِفي هذا الْ: وحجتهم
ألن هذه . #وِإذَا أَدبرت فَاغِْسِلي عنِك الدم وصلِّي، فَِإذَا أَقبلَِت الْحيضةُ فَاترِكي الصالةَ

 . الرواية محتملة ألن يكون الْمعرف بإقبال الدم وإدباره هو التمييز بالصفة
ِبما روى أبو داود والنسائي عن فاطمة بنت أِبي حبيش واستدل لَهم أيضا 
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، تكون له رائحة كريهة: أي، بكسر الراء. #إنَّ دم الْحيِض أَسود يعِرف$: مرفوعا
،   عن أبيه    ،  لكنه من رواية عدي بن ثابت           ،  يفهم  :  أي ،  بفتح الراء    .  # يعرف $ : وِفي رواية   
 .  الشوكاِنيقاله .  ِبجهالة جد عدي      وقد ضعف أبو حاِتم هذا الْحديث        ،  عن جده 

،  الزبريعن عروة بن   ،  رأيت الْحديث عند أِبي داود من طريق ابن شهاب               :  قلت 
وقد أخرج له ، إالَّ أن ِفي سنده محمد بن عمرو، عن فاطمة بنت أِبي حبيش

 .)١(ومن هنا يعلم أن للحديث أصالً، البخاري ومسلم ِفي االستشهاد
فهي تعمل على العادة ، وال هي من أهل التمييز، لَها عادةأما من ليست 

تحيِضي ِستا أو سبعا ِفي ِعلِْم اهللا كَما  $: الغالبة ِفي النساء؛ ِلحديث محنة بنت جحش
  ِرِهنطُهو ِضِهنيرنَ ِلِميقَاِت حطْها يكَماُء وسِحيض النوالترمذي ، رواه أبو داود. #ت

محمد بن : وهما، ثُم نقل عن اإلمامني ِفي هذا الشأن، حيححسن ص: وقال
 . وأحمد بن حنبل مثل قوله سواء، إسماعيل البخاري

وترك بعضهم هذا الْحديث من أجل عبد اهللا بن محمد بن عقيل؛ ألنه  
وال هي من ، وقال به أحمد فيمن ليست لَها عادة، مختلف ِفي االحتجاج به

 . لتمييزأهل ا
أنَّ الْمستحاضة ال يجب . #ثُم اغْتِسِلي وصلِّي$: جيؤخذ من قوله : خامسا

إن شاء  -وِفي ذلك خالف سأبينه ِفي الْحديث اآلِتي ، عليها إالَّ غسل واحد
 .وبه الثقة،  وهو الْموفق والْمعني-اهللا

                                                 

فإن ، "سبل السالم"لكن ما قاله الشوكاِني وهم تبع فيه الصنعاِني ِفي ، هذا هو الصواب: قلت) ١(
، عن جده هو حديث آخر غري هذا كما هو ظاهر... الْحديث الذي فيه عدي بن ثابت 

فاألولَى .. وهو حسن الْحديث .. وأبو حاِتم إنما أعلَّ حديث فاطمة بتفرد محمد بن عمرو 
 ).األلباِني. (خالف ما قاله الشوكاِني من التعليل 
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فَسأَلَت ، ضت سبع ِسِننيأَنَّ أم حِبيبةَ استِحي$: ل عن عاِئشةَ ]٤٢[
رواه . #فَكَانت تغتِسلُ ِلكُلِّ صالٍَة، فَأَمرها أن تغتسل،  عن ذَِلكجرسولَ اهللا 

 .الْجماعةُ وأحمد

<|†�Ö] 

Jديثالغسل من االستحاضة:  موضوع الْح . 
Jاتدفرالْم : 

،  بد اهللا بن جحشأخت ع، هي بنت جحش بن رئاب األسدي: أم حبيبة
وأم حبيبة وكانت تحت عبد الرحمن ، زينب أم الْمؤمنني: وبنات جحش ثالث

 . وكُن كلهن مستحاضات، ومحنة وكانت تحت طلحة بن عبيد اهللا، ابن عوف
Jاِليمى اإلجعنالْم  : 

 ِبيالن را يلزمها ِفي استحاضتها أنجأممحبيبة حني سألته ع تغتسل أم  ،
ففهمت من إطالقه أنه ،  مطلقجإما ألن أمر النِبي ، فكانت تغتسل لكل صالة

 .أو أن ذلك تطوعا منها، لكل صالة
Jديثفقه الْح : 

 :#صالٍَةفَكَانت تغتِسلُ ِلكُلِّ      ، فَأَمرها أن تغتسل      $:  يؤخذ من قول عائشة     :  أوالً 
وعلى  ، جلَم يأمرها به النِبي ،  أم حبيبةأن االغتسال لكل صالة كان اجتهادا من
، وابن أِبي ذئب، كالليث بن سعد: هذا رواية األثبات من أصحاب الزهري

 . عيينة وابن   ، وإبراهيم بن سعد      ،  واألوزاعي   ،  ومعمر ،  وعمرو بن الْحارث     ،  ويونس  
 أمرها  جفَرووا أن النِبي ، وسليمان بن كثري، وخالفهم محمد بن إسحاق

ومعلوم أن من ، ومع هذا فالواجب أن نرجع إلَى الترجيح، بالغسل لكل صالة
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 . وسليمان بن كثري، تقَدم ذكرهم أعلى فضالً وأكثر إتقانا من ابن إسحاق
إالَّ أن األمر باالغتسال قد روي من طريق أخرى يظهر من صنيع الْحافظ 

ومع ،  فوجدتهم كلهم ثقاتوقد بحثت عن رجال سندها، ِفي الفتح أنه أثبتها
وحمل رواية ، فرض صحتها فالْجمع حاصل ِبحمل األمر بالغسل على الندب

 محنة  وهو ظاهر حديث    ، وأن أم حبيبة فعلت الْمندوب     ،  الصحيحني على الوجوب    
 أجزأ  سآمرك بأمرين أيهما فعلت        $: الْمتقَدم ذكره ِفي شرح الْحديث السابق؛ حيث قال         

ثُم ، فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر وتغتسلني: إلَى أن قال ... عنك
 . الْحديث. #...تصلني الظهر والعصر جميعا 

أو الْجمع بني ،  وهو االجتزاء بالغسل األول:فإنه أباح لَها أحد األمرين
وهذا مذهب ، جوأخرب بعد ذلك أنه أعجب األمرين إليه ، فريضتني بغسل واحد

وقال جماعة ، جمهور أنه ال يجب عليها الغسل إالَّ عند الطهر من الْحيضالْ
 .واهللا أعلم، وهو ضعيف ِلما عرفت، بوجوبه
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 ِمن ِإناٍء جكُنت أَغْتِسلُ أَنا ورسولُ اهللا $:  قَالَتل عن عاِئشةَ ]٤٣[
بنا جاِحٍد ِكالَنِن، ورأمكَانَ يواِئضا حأنِني واِشربفي ِزري فَأَت ، ِرجخكَانَ يو

اِئضا حأنو فَأغِْسله ِكفعتم وهو ِإلَي هأسمتفق عليه. #ر . 

<|†�Ö] 

J    ديثا   ، حكم تطهر الرجل مع امرأته : موضوع الْحوخدمتها ، ومباشرته لَه
 .إياه وهي حائض

Jاتدفرالْم : 
، الْمفتوحةأأتزر ِبهمزة ساكنة بعد : وأصله، تاء الْمثناة بعد الْهمزةبتشديد ال: أتزر
 ". أفتعل"على وزن 

 . ِمساس البشرة: الْمراد بالْمباشرة هنا
Jاِليمى اإلجعنالْم  : 

 بأمره؛ لتبني ج ِبما كانت تفعله مع زوجها رسول اهللا لتخرب عائشة 
 :ةللناس جواز هذه األمور الثالث

تختلف ، أفادت أنها كانت تغتسل معه من الْجنابة من إناء واحد: أوالً
 .أيديهما فيه ِفي وقت واحد

أنها كانت إذا أراد مالعبتها ومباشرتها وهي حائض؛ تشد عليها : ثانيا
 .إزارا بأمره فيباشرها

، حائضأنه كان يخرج رأسه إليها من نافذة الْمسجد فتغسله وهي : ثالثًا
 .جال يمنعها الْحيض من خدمته 
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Jديثفقه الْح : 
ِفي الْحديث دليل على جواز اغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحد : أوالً

 .ِفي وقت واحد
 .زوجهاوالْمرأة إلَى فرج    ، فيه دليل على جواز نظر الرجل إلَى فرج امرأته            : ثانيا  
حديث دليالً على جواز تطهر الرجل بفضل الْمرأة؛ إنَّ ِفي الْ: قد يقَال: ثالثًا

وعلى هذا ، فيصدق عليه أنه تطهر بفضلها، ألن اغترافه البد أن يعقب اغترافها
 . فالبد أن يحمل النهي الوارد ِفي السنن على الكراهة

جواز : #اِئضوكَانَ يأمرِني فَأتِزر فيباِشرِني وأنا ح$: يؤخذ من قَوِلها: رابعا
 .مباشرة الْحائض

واختلفوا      ، وقد اتفق العلماء على جواز الْمباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة                
 : الشافعيفيما بني السرة والركبة على ثالثة مذاهب هي ثالثة أوجه ألصحاب                 

 . وجماعة من السلَف، وأِبي حنيفة، وهو مذهب مالك، الْمنع: أحدها
 . وداود الظاهري، وإسحاق، وهو مذهب أحمد، الْجواز: اِنيوالث

 . وقوة الورع وضعفه، التفصيل بقوة الشهوة وضعفها: والثالث
.   مسلمرواه . # اصنعوا كُلَّ شيٍء ِإالَّ النكَاح         $: كحديث -والذي تدل عليه السنة       

وبشرط وجود ، ري الفرجالْجواز مطلقًا ِفي غ: -#لَك ما دونَ اِإلزار$: وحديث
 . واهللا أعلم، حائل فيما قرب من الفرج

 . فيه جواز استخدام الرجل امرأته وهي حائض: خامسا
 . يؤخذ منه أن خروج بعض جسد الْمعتكف ال يفسد اعتكافه: سادسا

فخرج منه ، ويقاس عليه من حلَف ال يخرج من بيته: قَالَ ابن دقيق العيد
 .واهللا أعلم، ال يحنثبعض جسده أنه 
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 يتِكئُ ِفي ِحجِري جكَانَ رسولُ اهللا $:  قَالَتل عن عاِئشةَ ]٤٤[
اِئضا حأَنآنَ وأ القُرقْرفي# . 

<|†�Ö] 

Jديثحكم قراءة القرآن للحائض:  موضوع الْح. 
Jاتدفرالْم : 

:  رواية للبخاريوقد ورد ِفي ، التحامل على الشيء: أصل االتكاء: يتكئ
 . #ورأسه ِفي ِحجِري$

 والِْحجر ،وضع رأسه ِفي حجرها   :  فَعلى هذا الْمراد باالتكاء     " : الفتح  "قال ِفي   
 .قد تقَدم تفسريه
Jاِليمى اإلجعنالْم  : 

وتكريما له؛ لذلك ،  أالَّ تقرأ الْحائض القرآن تنزيها لكالمهTشرع اهللا 
وال ،  كان يقرأ القرآن وهو متكئ ِفي حجرهاجلنِبي  أن الأخربت عائشة 

تكون ِلهذا الْخبر فائدة إالَّ إذا كان معلوما عند السامع تحريم قراءة القرآن على 
 .الْحائض؛ إذ لو حلَّت لَها القراءة؛ لكان من باب أولَى أن تحل ِلمن ِفي حجرها

Jديثفقه الْح : 
 . ليل على تحريم قراءة القرآن على الْحائضِفي الْحديث د: أوالً

القرآن؛  وفيه إشارة إلَى أن الْحائض ال تقرأ        : -رِحمه اهللا  -قال ابن دقيق العيد      
، إنما يحسن التنصيص عليه إذا كان ثَمة ما يوهم منه. #فيقْرأ القُرآنَ$: ألن قولَها

 . ذا الوهم ممتنعاولو كانت قراءة القرآن للحائض جائزة؛ لكان ه
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والثوري؛ ، وابن الْمبارك، وإسحاق، وأحمد، والْمنع هو مذهب الشافعي
عن ، عن موسى بن عقبة، وِبحديث إسماعيل بن عياش، عمالً ِبهذا الْمفهوم

 أخرجه. #الَ تقْرأ الْحاِئض والَ الْجنب شيئًا ِمن القُرآِن$: عن ابن عمر مرفوعا، نافع
 . الترمذي واستغربه

 متابعة  لكن حكى أحمد شاكر ِفي تعليقه على الترمذي إلسماعيل بن عياش             
االحتجاج وِفي ، عن نافع، عن عروة بن عبد الرحمن، من طريق عبد الْملك بن مسلمة

 .  لكن تعتضد كل من الروايتني باألخرى)١(بعبد الْملك خالف
 . أعلمواهللا  ،  واألول أرجح ِلموافقته الدليل        ، جواز  أما مالك فالْمشهور عنه الْ        

 . يؤخذ منه جواز قراءة القرآن ِفي حجر الْحائض: ثانيا
 .وتوسد فخذيها، فيه جواز االستناد إلَى الْحائض: ثالثًا

 .واهللا أعلم، فيه جواز القراءة للمضطجع: رابعا
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، وأبو زرعة، وقد ضعفه أبو حاِتم، ال نعلم خالفًا ِفي أن عبد الْملك هذا ال يحتج به: قلت) ١(
، الرحمنوالدارقطِني إنما وثق شيخه عروة بن عبد         ، ولَم يوثقه أحد ألبتة   ،  يونس وابن ،  وابن حبان 

وهو وهم منه ال يتسع ،  أنه أراد عبد الْملك هذا-رِحمه اهللا-فظن الشيخ أحمد شاكر 
" نهسن"وأشار البيهقي ِفي ، بأنه ضعيف" التلخيص"الْمجال لبيانه؛ لذلك جزم الْحافظ ِفي 

ثُم إن الْحديث ليس فيه ذكر الْحائض الذي هو محل . وليس بصحيح: وقال، إلَى حديثه هذا
وعليه فال اعتضاد إالَّ ِفي الْجنب لو جاز االعتضاد ، فالْمتابعة قاصرة غري تامة، الشاهد

 ).األلباِني. (بالْمتفَق على ضعفه
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ما بالُ : فَقُلْت، لسأَلْت عاِئشةَ : لَت قَال عن معاذَةَ ]٤٥[
الَةَ؟ فَقَالَتقِْضي الصالَ تو موقِْضي الصاِئِض تالْح :ِت؟ فَقُلْتةٌ أَنوِريرأَح : تلَس

نؤمر  والَ  ،فنؤمر ِبقَضاِء الصومِ      ،  كَانَ يِصيبنا ذَِلك      : فَقَالَت  .  ولَِكني أَسأَلُ    ،  ِبحروِريةٍ  
 . متفق عليه. #ِبقَضاِء الصالَِة

<|†�Ö] 

J        ديثيض وقت األداء            : موضوع الْحوم الفائت بالْحوعدم  ، وجوب قضاء الص
 .وجوب قضاء الصالة

Jاتدفرالْم : 
، نزل به أول الْخوارج، نسبة إلَى حروراء موضع قرب الكوفة: أحرورية
 . فَسموا باسِمِه
Jاِلي امى اإلجعنلْم : 

ويفهم ،  بصيغة تشعر باالعتراض على الشرعلسألت معاذةُ عائشةَ 
وألقت عليها سؤاالً ، منها النقد ألحكامه؛ لذلك أعرضت عائشة عن الْجواب

ولَما علمت أنها ، ألنهم الذين اشتهر عنهم هذا الْمذهب. #أَحروِريةٌ أَنِت$: آخر
،  وال يؤمرن بقضاء الصالة، فادتها بأنهن كُن يؤمرن بقضاء الصومأ، مستفيدة

الطَّاعة بدون بحث عن العلل : وكان ِفي هذا إشارة منها إلَى أن موقف الْمكلف
 . ِفي األوامر والنواهي

Jديثفقه الْح : 
قت وِفي الْحديث دليل على وجوب قضاء الصوم الذي يفوت بالْحيض ِفي     

وقد ، وعدم مشروعية قضاء الصالة؛ ألن ِفي شرع قضائها مشقَّة وحرجا، أدائه
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 ﴿ وامتن عليهم بذلك؛ حيث قال جأزال اهللا الْمشقَّة والْحرج عن أمة محمد 
ولَم ، وهذا مجمع عليه ِممن يعتد به. ]٧٨:الْحج[ ﴾     

الف ِفي ذلك إالَّ الْخخارجيائض وأنه ، وحيث أوجبوا قضاء الصالة على الْح
يجب عليها قضاء ما فاتها ِفي حال الْحيض، وهذا قول انفردوا به وال يستند إلَى 

 . دليل ولذلك فإنه ال يعتد ِبخالفهم
، وابن الْمنذر، والنووي، الشافعي: حكى اإلجماع على عدم قضاء الصالة

 . وغريهم
وما كنا لنهتدي لوال ، والْحمد هللا الذي هدانا ِلهذا، الْمعنيواهللا الْموفق و

 . بيده الْخري؛ إنه على كل شيء قدير، له الفضل والْمن، أن هدانا اهللا
 

 

 

 

J@J@J@J@J 




�	�א��������م�� <  
١١٢ 

�ìø{{{{’Ö]�h^{{jÒ 

 . سميت باسِمه الشتماِلها عليه، الدعاء: الصالة ِفي اللغة
 .الْمختتمة بالتسليم، هي األفعال واألقوال الْمفتتحة بالتكبري: وِفي الشرع

وِبها تجب ، وِبها يفرق بني الكافر والْمسلم، وهي الصلة بني العبد وربه
هوأعظم أركانه بعد التوحيد، ا عمود اإلسالمطاعة الوالة؛ ألن. 

J@@J@@J 

حدثِني :  قَالَ-واسمه سعد بن ِإياس- عن أَِبي عمرو الشيباِني ]٤٦[
سأَلْت :  قَالَ� )١(وأَشار ِبيِدِه إلَى داِر عبِد اهللا بِن مسعوٍد-صاِحب هِذِه الدار 

 ِبيجالن :إلَى اهللا؟ قَالَأَي بلِِ أَحما:  الْعقِْتهلَى والَةُ عالص .؟ قَالَ: قُلْتأَي ثُم  :
،   جحدثِني ِبِهن رسولُ اهللا       :  قَالَ  . الِْجهاد ِفي سِبيِل اهللا        :  ثُم أَي؟ قَالَ   :  قُلْت . ِبر الْواِلدينِ      

 . همتفق علي. #ولَو استزدته لَزادِني

<|†�Ö] 

Jديثفاضلة بني األعمال:  موضوع الْحالْم. 
                                                 

هاجر ، لسابقني األولنيمن ا، عبد اهللا بن مسعود بن غافل بن حبيب الْهذِلي أبو عبد الرحمن) ١(
وكان من ، )٣٢(توفِّي سنة ، أمره عمر على الكوفة، مناقبه جمة، الِْهجرة األولَى إلَى الْحبشة

 ).٣٦٣٨ت (أقرأ الصحابة وكبار علمائهم 



  > ��������د��������א����م
١١٣ 

Jاِليمى اإلجعنالْم  : 
وأنها مرتبة ِفي ،  أن أفضل األعمال هذه الثالث الِْخصالجأخرب النِبي 

 . الفضل على هذا الترتيب
Jديثفقه الْح : 

لكن ، االصالة على وقته: ِفي الْحديث دليل على أن أفضل األعمال: أوالً
وأرفعها ، وأزكاها عند مليككم، أال أخربكم بأفضل أعمالكم$: يعارضه أحاديث منها

 . #ذكر اهللا: ِفي درجاتكم
أفضل؟ أي األعمال   :  سئل رسول اهللا     $: ومنها حديث أِبي هريرة عند مسلم          

حج : ؟ قالثُم ماذا: قال. الِْجهاد ِفي سبيل اهللا: ثُم ماذا؟ قال : قال. إيمان باهللا: قال
 .ِفي أحاديث أخر. #مربور

أن : أحسنها، وقد سلَك العلماء ِفي الْجمع بني هذه األحاديث مسالك
فَمن ، ويرى فيه قوة عليه،  يخاطب كل إنسان ِبما يناسب حالهجرسول اهللا 

تعلُّم القرآن : كان فيه قوة على الِْحفْظ مثالً؛ كان أفضل األعمال ِفي حقِّه
كان  ومن كان عنده مال؛     .  # خريكُم من تعلَّم القرآن وعلَّمه        $ : على حديث  ،  يمه وتعل 

أي اإلسالم $: على حديث عبد اهللا بن عمرو، أفضل األعمال ِفي حقِّه الصدقة
، وهكذا. #وتقرأ السالم علَى من عرفْت ومن لَم تعرف، أن تطْعم الطَّعام: خري؟ قال
 .  حكمة الشارعوهذا من

كانت  فما ، إنَّ الْمفَاضلة بني األعمال إنما تكون ِبحسب الداعي      : وقد يقَال  
، ففي الْمجاعة مثالً تكون الصدقَة أفضل األعمال، الْحاجة إليه أعظم كان أفضل

 . وحني يسود الْجهل يكون التعلم والتعليم أفضل األعمال
فمثالً ، ل يكون بالنسبة للعضو الْمتصف بالعملإن التفضي: وقد يقال أيضا

 والتعلم ،وذكر اهللا أفضل أعمال اللسان القاصرة            ، اإليمان باهللا أفضل أعمال القلب           
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والصالة أفضل األعمال الْمشتركة بني ، والتعليم أفضل أعمال اللسان الْمتعدية
 .وهكذا، والصدقة أفضل أعمال الْمال، جميع الْجوارح

هذا    وعلَى  . # ِلوقِْتها  $:  وِفي رواية   . # الصالَةُ علَى وقِْتها     $ : رواية الصحيحني    :  ثانيا  
 حديثه  أخرج. # الصالةُ ِفي أَوِل وقِْتها      $ : فروى ، اتفق أصحاب شعبة إالَّ علي بن حفص      

 . ما أحسبه حفظه؛ ألنه كرب وتغري حفظه: وقال، والدارقطِني، والبيهقي، الْحاكم
فرواه ، عن شعبة، عن غندر، عن أِبي موسى محمد بن الْمثنى، وانفرد الْمعمري

وتابعهما على ذلك ، وسائر الرواة رووا عنه كرواية الصحيحني، عنه ِبهذا اللفظ
الوليد عن  ،  فرواه عن مالك بن مغول        ،  عثمان بن عمر عند ابن خزيمة ِفي صحيحه                

ة، ذا اللفظابن العيزار شيخ شعبة ِبهاعمحفُوظ عن مالك كرواية الْجانتهى . والْم
 . بتصرف" الفتح"نقالً عن 

، روى له الْجماعة، عثمان بن عمر بن فارس العبدي نزيل البصرة: قلت
 .فتقبل زيادته مع أن الْمحفُوظ ال يخالفها. وثقه ابن معني": الْخالصة"وقال ِفي 

صحح  وقد  ، أخرج له مسلم    ،  وهو صدوق  وقد وافقه عليها علي بن حفص          
اكمديث من طريق عثمان بن عمر الْحِبي، الْحا ، ووافقه الذَّهاكم أيضورواه الْح

فعلم من هذا أن هذه الزيادة ، من طريق أخرى نقلها أحمد شاكر وصححها
 .واهللا أعلم، صحيحة

وخفض الْجناح ، ء الْمعروف إليهماالرب إسدا. #وِبر الْواِلديِن$: قوله: ثالثًا
 ِلحنوِهما ؛Tلَهما مع ترك أذيتهما؛ ألن حقَّهما آكد الْحقُوق عليك بعد حق اهللا                   

 . واهللا الْموفق، وشفقتهما بك وبذل مهجهما فيما يصلحك، عليك ِفي الصغر
ي كل ما من شأنه رفع  وهو بذل العبد جهده ِف#الِْجهاد ِفي سِبيِل اهللا$: رابعا

، وإذالل الباطل وأهل الباطل، وإعزاز الْحق وأهل الْحق، وإعالء كلمة اهللا، الدين
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ويعم الِْجهاد بالسيف وما ِفي معناه من اآلالت الْحربية الْحديثة تحت راية اإلمام 
، عن الْمنكَرواألمر بالْمعروف والنهي ، والِْجهاد باللسان كالْمواعظ، الْمسلم

والِْجهاد بالقلم لتبيني الْحق ، والتعلم والتعليم للعلوم الدينية، والدعوة إلَى اهللا
والتحذير من الباطل، والرد على أهله نصرا للحق ودحضا للباطل، ، والدفاع عنه

 . كل ذلك الِْجهاد ِفي سبيل اهللا
والِْجهاد ، جب على الناس إجابتهم        وي ، والِْجهاد بالسيف يخاطب به الْحكَّام             

 . واهللا أعلم، معهم
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 ج كَانَ رسولُ اهللا لقد$:  قَالَتب عن عاِئشةَ ِبنِت أَِبي بكٍْر ]٤٧[
رلِّي الْفَجصاِت، يِمنؤالْم اٌء ِمنِنس هعم دهشفَي ،وِطِهنرات ِبملَفِّعتم ،ِجعري ثُم ن

 . #ِإلَى بيوِتِهن ما يعِرفُهن أَحد ِمن الْغلَِس
 . وتكُونُ ِمن صوٍف، أَكِْسيةٌ معلمةٌ تكَونُ ِمن خز: الْمروطُ: قَالَ

 . ملْتِحفَات: متلَفِّعات
لَسِل: الْغِة اللَّيِح ِبظُلْمباِء الصِتالَطُ ِضيمتفق عليه. اخ . 

†�Ö]<| 

Jديثالتغليس بالصبح ِفي أول وقتها:  موضوع الْح. 
Jاِليمى اإلجعنالْم  : 

وعالمة ،  كان يصلي الصبح ِفي أول وقتهاج أن النِبي لتخرب عائشةُ 
ثُم ينصرفن إلَى بيوِتِهن من الْمسجد والظُّلْمة ، ذلك أن الْمؤمنات يصلني معه

 .  الصبح التطويلمع أنه كان عادته ِفي، باقية
Jديثفقه الْح : 

وهم . التغليس بالصبح ِفي أول وقتها أفضل: ِفي الْحديث دليل ِلمن قال
 . ومنهم األئمة الثالثة، الْجمهور

أَسِفروا $: اإلسفار ِبها أفضل؛ مستدال ِبحديث: وخالفهم أبو حنيفة فَقَال
وصححه الترمذي وابن ، أخرجه أصحاب السنن وأحمد. #ِبالْفَجِر فَِإنه أَعظَم لَألجِر

 : وقد اختلف العلماء ِفي العمل ِبهذين الْحديثني، حبان
 . ورجح أحاديث التغليس: فسلك بعضهم مسلك الترجيح
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 . ألنها عن جماعة من الصحابة: أوالً
 . ألنها مروية ِفي الصحيحني: ثانيا
J سلكمعوسلك قوم مالْج  : 

،  إذا كان ثَم لبس، فَحملوا حديث اإلسفار على التبني حتى يتضح الفجر
 . وذلك ِفي آخر الشهر، كأن يكون ِفي آخر الليل قمر

وهذا ، وحملوا أحاديث التغليس على التعجيل ِبها بعد التبني ِفي أول وقتها
 . -رِحمه اهللا-محكي عن الشافعي 

 وينصرف ، بينهما بأن يدخل ِفي الصالة مبكرا      -ِحمه اهللا ر-وجمع ابن القيم   
 .واهللا أعلم، )١(وذلك بأن يطيل القراءة، منها مسفرا
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: وارد بلفظ) ٢٦٣( وهذا الْجمع هو الصواب بدليل أن الْحديث عند ابن حبان : قلت) ١(
ولوضوح هذا الْجمع  . #حوا ِبالصبِح؛ فَإنكُم كُلَّما أَصبحتم ِبالصبِح كَانَ أَعظَم ُألجوِركُم           أَصِب$

 ).األلباِني". (معاِني اآلثار"لَم يسع اإلمام الطحاوي الْحنفي إالَّ أن يقول به ِفي كتابه 
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 يصلِّي الظُّهر جكَانَ النِبي $:  قَالَب عن جاِبِر بِن عبِد اهللا ]٤٨[
، والِْعشاَء أَحيانا وأَحيانا،  والْمغِرب ِإذَا وجبت،والْعصر والشمس نِقيةٌ، ِبالْهاِجرِة

 يصلِّيها جوالصبح كَانَ النِبي ، وِإذَا رآهم أَبطَئُوا أَخر، ِإذَا رآهم اجتمعوا عجلَ
 . متفق عليه. #ِبغلٍَس

<|†�Ö] 

J        ديثالة     : موضوع الْحِبي     وكيف  ، بيان أوقات الصلي  جكان النصفيها ي . 
Jاتدفرالْم : 

سميت بذلك اشتقاقًا من : قيل، هي اشتداد الْحر ِفي نصف النهار: الْهاِجرة
 . الْهجر الذي هو الترك؛ ألن الناس يتركون التصرف حينئٍذ ويِقيلُون

 . فقد تقَدم: أما الغلَس
Jاِليمى اإلجعنالْم  : 

فإنه كان  ،  يصلي الصلَوات ِفي أوائل أوقَاِتها إالَّ العشاءج كان النِبي
 .وإذا رآهم أبطئوا أخر، إذا رآهم اجتمعوا عجلَ، ويؤخرها أحيانا، يعجلها أحيانا
Jديثفقه الْح : 

 :ِفي الْحديث خمس مسائل
يقَدمها  أنه كان     : وظاهره   . # رِةكَانَ يصلِّي الظُّهر ِبالْهاجِ    $: ِفي قوله : األولَى    ●

 . لكن يعارضه األمر باإلبراد، ِفي أول وقتها
وقد دل على ذلك حديث        ، أن يحمال على اختالف الْحاالت         : والْجمع بينهما       

 كَانَ البرد وإذَا ،  إذَا كَانَ الْحر أبرد     جكَانَ النِبي     $:  بلفظ  �رواه النسائي عن أنس         
 ". باب إذا اشتد الْحر يوم الْجمعة: "ره البخاري معلقًا بصيغة الْجزموذك. #عجلَ
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" .   والبيهقي، واإلسماعيلي   ، # األدب الْمفرد$وصله الْمؤلف ِفي    :  "قال الْحافظ   
 . انتهى

ولعله اكتفى ِبما علم من طريقة ، لكن لَم يذكر الْحافظ درجة الْحديث
لكن ، ولَم يسنده ِفي الصحيح؛ قد صح عنده، ة الْجزمالبخاري أن ما علَّقَه بصيغ

 . على غري شرطه
فالظاهر وهم ، بكل جهد فلم أجده" األدب الْمفرد"وقد بحثت عنه ِفي 

اللهم إالَّ أن تكون النسخة الْموجودة ، "األدب الْمفرد"ابن حجر ِفي عزوه إلَى 
 . الْحافظ ابن حجربأيدينا ناقصة عن النسخة الَِّتي ِفي زمن

 . فهو حني تزول الشمس بالكتاب والسنة واإلجماع: أما أول وقت الظهر
 : ففيه ثالثة أقوال: وأما آخر وقتها

، وأحمد، وهو مذهب الشافعي      ،  أنه ينتهي عند مصري ظل الشيء مثله             :أولُها  -
 . وإحدى الروايتني عن أِبي حنيفة، وأِبي ثور، وإسحاق، وداود

ووقْت الظُّهِر $: حديث عبد اهللا بن عمرو عند مسلم؛ حيث قال: جتهمح
 . #ما لَم يحضر وقْت الْعصِر

أنه ينتهي ِبمقدار زيادة أربع ركعات بعد مصري ظل كل شيء :  والثاِني-
 . وهو مذهب مالك، وهذا الوقت يكون صاِلحا ألداء الظهر وأداء العصر، مثله

وصلَّى ِبِه الظُّهر ِفي اليوم الثَّاِني ِفي $: ربيل؛ حيث قالحديث ج: دليله
 .#الوقِْت الَِّذي صلَّى ِبِه ِفيِه العصر ِفي اليوم اَألول

وهي  ، وهو أنه ينتهي عند مصري ظل الشيء مثليه، وهو أضعفها:  والثالث-
 . الرواية الثانية عنه

 : قت العصراختلفوا ِفي دخول و: الْمسألة الثانية ●
 .  السابقيدخل ِبمصري ظل الشيء مثله؛ مستدلني ِبحديث جربيل: فقال الْجمهور
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،  يدخل ِبمصري ظل الشيء مثليه؛ مستدال ِبحديث القراريط: وقال أبو حنيفة
 .  وهو مفهوم؛ فال يقَاوم الْمنطُوقَات

 : ثُم اختلفوا ِفي خروج وقته االختياري
مهصري ظل الشيء مثليه: ورفقال الْجخرج ِبمكما ِفي حديث جربيل، ي :

 . #وصلَّى ِبِه العصر ِفي اليوم الثَّاِني ِعند مِصري ِظلِّ الشيِء ِمثْلَيِه$
ويدل لصحة قَوِلِهما هنا حديث ، يخرج باالصفرار: وأحمد، وقال أبو حنيفة

وهو متأخر . #الْعصِر ما لَم تصفر الشمسووقْت $: عبد اهللا بن عمرو عند مسلم بلفظ
هو ما رواه ، إالَّ أنه قد روي ِفي ذلك حديث بتوعد من أخرها عمدا، عن حديث جربيل

 يجِلس يرقُب ،ِتلْك صالةُ الْمناِفِق$:  يقولجسمعت رسول اهللا :  قَالَ�مسلم عن أنس 
         ب تى ِإذَا كَانتح سما              الشعبا أَرهقَرفَن يطَاِن؛ قَامي الشنقَر نا ِإالَّ      ، ياهللا ِفيه ذْكُرقَِليالًالَ ي # . 

:   جفيبقى إلَى مقدار ركعة قبل غروب الشمس؛ لقوله                  :  أما وقتها االضطراري        
$كرأَد ؛ فَقَدسمالش طْلعلَ أَنْ تِح قَببالص ةً ِمنكْعر كرأَد نمحبةً ،  الصكْعر كرأَد نمو

                رصالْع كرأَد ؛ فَقَدسمالش برغلَ أَنْ تِر قَبصالْع ة  .  #ِمناعمالبخاريولفظ  ،  رواه الْج  :
 . #ركعة$ بدل #سجدة$

يدل أن وقت الْمغرب . #والْمغِرب ِإذَا وجبت$: قوله: الْمسألة الثالثة ●
 . وهو إجماع،  الشمسيدخل بسقوط

 ؟ هل للمغرب وقت موسع أم ال: لكن اختلفوا
وهو رواية عن مالك ، وأبو ثور، وداود، وأحمد، أبو حنيفة: فقال باألول

ووقْت  $: وهو األرجح؛ ِلحديث عبد اهللا بن عمرو عند مسلم بلفظ، والشافعي
 . #الْمغِرِب ما لَم يسقُطْ ثور الشفَِق

مالك والشافعي ِفي رواية عنهما؛ دليلهم حديث جربيل حيث : لثاِنيوقال با
 . الْمغرب ِفي اليوم األول والثاِني ِفي وقت واحدجذكر فيه أنه صلَّى بالنِبي 
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 موسى عبد اهللا بن عمرو وأِبي: فإن حديثَي، ويترجح الْمذهب األول لتأخر دليله
 وقعت قبل الِْهجرة جوصالة جربيل بالنِبي ، ِفي قصة السائل وقعت بعد الِْهجرة

 . بثالث سنني
 قَرأ ِفي الْمغرب بطولَى جوِمما يرجحه ما ثبت ِفي الصحيحني أن النِبي 

 ليست ِفي رواية -تعيني األعراف: أي- والتسمية -األعراف: يعِني-الطوليني 
 . وإنما هي من رواية النسائي، الصحيحني
، والِعشاَء أَحيانا وأَحيانا؛ ِإذَا رآهم اجتمعوا عجلَ$: قوله: ة الرابعةالْمسأل ●

رطَئُوا أَخأَب مآهإذَا رِبي . #وملة تدل على أن الناعي األصلح جهذه الْجركان ي 
ل  عجفإن رآهم اجتمعوا ، من تعجيل العشاء ِفي أول وقتها وتأخريها إلَى وقت الفضيلة

 .الفضيلةوليحوزوا   ،  وإن رآهم أبطئوا أخر؛ ليجتمعوا           ،  ِبها خشية الْمشقَّة عليهم       
الِعشاَء    فَصلَّى $: فيدخل بغروب الشفَق األحمر؛ ِلحديث جربيل        : أما أول وقتها     
فَقالش غَاب ديثَي. #ِحنيوأِبي موسى عند مسلم، بريدة: وح :$فَأَقَام هرأَم ثُم 

فَقالش قَعو اَء ِحنيولفظ أِبي موسى. #الِعش :$فَقالش غَاب ِحني#. 
J اد هنارفَق الْمواختلف العلماء ِفي الش : 

 .  على الشفَق األحمر-ومنهم األئمة الثالثة-فحمله الْجمهور 
 هو االشتراك ِفي: والسبب ِفي ذلك، وحمله أبو حنيفة على الشفق األبيض

 . اسم الشفق بني األحمر واألبيض
والبيهقي   ،)١( وابن خزيمة   ، وقد استدل ِلمذهب الْجمهور ِبما رواه الدارقطِني             

                                                 

، فإنما أخرجه من حديث ابن عمرو، ه نظرعزوه البن خزيمة ِبهذَا اللفظ عن ابن عمر في) ١(
وقْت صالِة الْمغِرِب إلَى أَنْ تذْهب حمرةُ   $: والذي عند مسلم ِفي أوقات الصالة بلفظ

 ).األلباِني). (٦٥" (تلخيص الْحبري"انظر . #ثَور الشفَِق$: ولفظ مسلم. #الشفَِق
: كره الشيخ األلباِني ليس عند مسلم وهو لفظ بعد الْمراجعة تبني أن اللفظ الذي ذ:قلت

= 
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 صحح لكن . #فَإذَا غَاب الشفَق؛ وجبِت الصالَةُ         ، الشفَق الْحمرةُ      $: عن ابن عمر مرفوعا    
بل البد أن ، ؛ ألنه ِمما ال يقال باالجتهادومع هذا فهو يصلح دليالً، البيهقي وقفه

 .يكون مرجع ابن عمر ِفي ذلك هو اللغة أو التوقيف
 . آخره ثلث الليل: ومالك ِفي رواية عنهم، وأحمد، فقال الشافعي: أما آخره

آخره نصف الليل : وقال أبو حنيفة وهو الْمشهور عند الشافعية والْحنابلة
عند  وهو األرجح؛ ِلحديث أنس     ، وقول ألصحاب أِبي حنيفة   ، كوهو رواية عن مال  

وعن أِبي سعيد . # صالةَ الِعشاِء إلَى ِنصِف اللَّيِلجأَخر النِبي $: البخاري قال
 . عند أِبي داود والنسائي نحوه

ينتهي بطلوع الفجر؛ مستدال ِبحديث أِبي قتادة عند مسلم : وقال داود الظاهري
وهو مفهوم فال      .  # ِإنما التفِْريطُ علَى من لَم يصلِّ الصالةَ حتى يأِتي وقْت اُألخِرى                      $ : بلفظ  

 . عمومه مخصوص باإلجماع ِفي الصبح: ثُم هو كما قال ابن حجر، يقَاوم الْمنطُوقَات
قتادة ث أِبي فالْجمهور على أنه ينتهي بطلوع الفجر؛ ِلحدي: أما وقته االضطراري

 .واهللا أعلم، الْمتقَدم
دليل . # يصلِّيها ِبغلٍَسجوالصبح كَانَ النِبي $: ِفي قوله: الْمسألة الْخامسة ●

 . وقد تقَدم الكالم على ذلك ِفي حديث عائشة، على تقديِمها ِفي أول وقتها
إالَّ ، بإجماع طلوع الشمس     وآخره   ،  فأوله طلوع الفجر الثاِني         :  أما وقت الصبح       
 .واهللا أعلم، خالفًا شاذا ِفي آخره

                                                 

= 

 الْمغِرب    فَِإذَا صلَّيتم       $: ، ولكن الذي عند مسلم     #وقْت صالِة الْمغِرِب إلَى أَنْ تذْهب حمرةُ الشفَقِ                        $
     فَققُطَ الشسِإلَى أَن ي قْتو هوِفي الطريق األخرى عن ابن عمرو#فَِإن ،:$ غالْم قْتوو     ا لَمِرِب م

 . #يسقُطْ ثَور الشفَقِ  
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دخلْت أَنا وأَِبي علَى أَِبي $:  عن أَِبي الِْمنهاِل سياِر بِن سالمة قَالَ]٤٩[
: قَالَ يصلِّي الْمكْتوبةَ؟ جكَيف كَانَ رسولُ اهللا : فَقَالَ لَه أَِبي، )١(برزةَ اَألسلَِمي

 جريلِّي الْهصا اُألولَى-كَانَ يهونعدالَِّتي ت-سمالش ضحدت نلِّي ،  ِحيصوي
رصةٌ، الْعيح سمالشِة وِدينى الْمِلِه ِفي أَقْصحا ِإلَى رندأَح ِجعري ا ، ثُمم ِسيتون

، -الَِّتي تدعونها العتمةَ-نْ يؤخر ِمن الِْعشاء وكَانَ يستِحب أَ، قَالَ ِفي الْمغِرِب
وكَانَ ينفَِتلُ ِمن صالِة الْغداِة ِحين ، وكَانَ يكْره النوم قَبلَها والْحِديثَ بعدها

هِليسلُ ججالر ِرفعِإلَى الِْمائَِة، ي نيتأ بِالسقْركَانَ يعليهمتفق. #و . 

<|†�Ö] 

Jديثِبي :  موضوع الْحلي فيهاجبيان األوقات الَِّتي كان النصي . 
Jاتدفرالْم : 

 .تزول: تدحض
 .بيضاء ذات شعاع: أي: والشمس حية

 .ينصرف: أي: ينفتل
Jاِليمى اإلجعنالْم  : 

ها إالَّ  كان يصلي الصلَوات ِفي أوائل أوقَاِتجأفاد الْحديث أن النِبي 
ويكره أن ينام العبد قبلها أو ، فإنه كان يحب تأخريها إلَى وقت الفضيلة، العشاء

 .وأنه كان يطيل القراءة ِفي الصبح أكثر من غريها، يسمر بعدها
                                                 

وغزا سبع     ،  أسلم قبل الفتح   ، نضلة بن عبيد صحاِبي مشهور بكنيته         : أِبي برزة األسلمي اسمه      ) ١(
 ).٧٢٠١ت (ومات سنة خمس وستني على الصحيح        ، وغزا خراسان    ، ثُم نزل البصرة   ، غَزوات 
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Jديثفقه الْح : 
 :ِبمسائللكن زاد هذا الْحديث ، أما فقه الْحديث فقد تقَدم ِفي الْحديث قبله

 . وسيأِتي مزيد بيان لذلك،  الْمستحب ِفي العشاء التأخريأنَّ: األولَى
 . وسيأِتي ِفي حديث ابن عباس، كَراهة النوم قبلها إالَّ ِلمن غُلب: الثانية
لكن جاء ، ظاهره العموم ِفي كل حديث. #والْحِديث بعدها$: قوله: الثالثة

وِفي األمر ، الضيف ومع األهلِفي السنة ما يدل على تخصيص الْحديث مع 
 . الديِني بالْجواز

،   كَانَ يطَول القراءة ِفي صالة الصبح أكثر من غريهاجأنَّ النِبي : الرابعة
وهذا يدل على أنه ، حتى كان يقرأ ِفي الركعة الواحدة بالستني آية إلَى مائة آية

 .واهللا أعلم، كان يقوم ِفي أول وقتها
 

 

 

J@J@J@J@J 



  > ��������د��������א����م
١٢٥ 

مَأل اهللا $:  قَالَ يوم الْخندِقجأَنَّ النِبي : � عن عِلي بِن أَِبي طَاِلب ]٥٠[
سمِت الشى غَابتطَى حسالَِة الوِن الصا علُونغا شا كَمارن مهوتيبو مهورقُب#  . 

ثُم صالَّها بين . سطَى صالِة الْعصِرشغلُونا عِن الصالَِة الو$: وِفي لَفٍْظ ِلمسِلم
 .#الْمغِرِب والِْعشاِء

 جحبس الْمشِركُونَ رسولَ اهللا $:  ولَه عن عبِد اهللا بِن مسعوٍد قَالَ]٥١[
      تفَرأَو اص سمِت الشرمى احتولُ اهللا    ، حسالَ      :ج فَقَالَ رِن الصا علُونغطَى   ِة شسالو 

 .#أَو حشا اهللا أَجوافَهم وقُبورهم نارا، مَأل اهللا أَجوافَهم وقُبورهم نارا، صالَِة الْعصِر

<|†�Ö] 

Jديثنياهللا :  موضوع الْح الة الوسطى الَِّتي أكَّدبيان الصT ااألمر ِبِحفظه 
 .ِفي اآلية
Jاتدفرالْم : 

 وأصحابه بإشارة سلمان ج حفَره النِبي -أخدود: أي- حفري :الْخندق
وذلك ِفي السنة الْخامسة ،  يحمون به الْمدينة من جيش األحزاب�الفارسي 

 . من الِْهجرة
هي العصر؛ سميت بذلك ألنها تقع بني فريضتني قبلها وفريضتني : الوسطى

 . بعدها
إالَّ أن الْحشو يكون بكثرة ، أل اهللا أجوافهمم: ِبمعنى: حشا اهللا أجوافهم

 . وتراكم
،  مقَدربني ظرف وهو مضاف إلَى محذُوف   :  ثُم صالها بني الْمغرب والعشاء      

 . أو وقتي الْمغرب والعشاء، إما أن يكون صالتي الْمغرب والعشاء: وتقديره
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Jاِليمى اإلجعنالْم  : 
 جركني النجسة الَِّتي من أجلها عادوا رسول اهللا لَما كانت عقَائد الْمش

الَِّتي  بأن يمأل اهللا أجوافهم  جوأبغضوه وقاتلوه ِفي قلوِبهم؛ دعا عليهم رسول اهللا   
وبيوتهم الَِّتي كانت موضعا ألعماِلهم الْخبيثة ، كانت تحوي تلك العقائد النجسة

وجوارحهم الَِّتي ظلت ، وي أجسادهموقبورهم الَِّتي تح، الناشئة عن تلك العقائد
 عن هذه الفريضة جطول حياِتها تدأب ِفي معصية اهللا نارا ِبما شغلوا رسول اهللا 

 .العظيمة النفع
Jديثنيفقه الْح : 

اختالف وِفي الْمسألة    ،  ِفي الْحديثني دليل أن الصالة الوسطى هي العصر          : أوالً  
 : ثالثةوأشهرها ، كثري وأقوال متعددة

ومنهم  -وبه قال الْجمهور ، ما أفاده الْحديثان وهو أنها صالة العصر: أولُها
 لألحاديث وهو الصحيح الذي ال ينبغي العدول عنه   ، -اإلمامان أبو حنيفة وأحمد   

 . وهما أصحها، الصحيحة الصريحة منها هذان الْحديثَان
            ن ومنها حديث رواه الترمذي من طريق الْحه     ،  سححرة وصمووافقه  ، عن س

لكن صحح ، وضعفَه قوم بزعمهم أن سماع الْحسن من سمرة لَم يصح، أحمد شاكر
وتبعهما على ، وإليهما الْمنتهى ِفي هذا الباب، سماعه منه البخاري وعلي بن الْمديِني

 .)١( "ثبت مقَدم على الناِفي   أنَّ الْم :  "والقاعدة األصولية  ، ذلك الْحاكم والترمذي  
                                                 

فالبد ِفي مثله من التصريح ، صري معروف بالتدليسهذا كالم جيد لوال أن الْحسن الب) ١(
بالسماع كما هو معروف من علم الْمصطلح؛ ولذلك نجد الْمحققني من العلماء يعللون 

فانظر مثالً كالم الْحافظ الذي نقله  ، بعض األحاديث الْمروية من طريق الْحسن بعنعنته
 ).األلباِني). (١/٣٨٩" (الآللئ الْمصنوعة"السيوطي ِفي 
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عزاه ،  أنَّ الصالة الوسطى هي العصر�وقد صح أيضا عن أِبي هريرة 
والطرباِني ، للهيثمي" مجمع الزوائد"و، "الْمستدرك"أحمد شاكر إلَى الْحاكم ِفي 

ة ِفي ترجم" اإلصابة"وذكره ابن حجر ِفي . ورجاله موثقون: قال، "الكبري"ِفي 
 . أِبي هاشم بن عتبة بن ربيعة

وبه  ، وابن عمر، حكاه الترمذي عن ابن عباس، أنها الصبح: القول الثاِني
 .وهو مرجوح ِلما تقَدم، يقول الشافعي ومالك

وهو ، وابنه أسامة، وهو مروي عن زيد بن ثابت، أنها الظهر: القول الثالث
 . مرجوح أيضا

احتمال هل الْمراد بين . #ثُم صالَّها بين الْمغِرِب والِْعشاِء$: لهِفي قو: ثانيا
 أو بين صالتي الْمغِرب والعشاء؟ ، وقتي الْمغرب والعشاء

 وجوب ومع تقدير صحة االحتمال الثاِني يكون ِفي الْحديث دليل على عدم                  
 .واهللا أعلم، الترتيب ِفي قضاء الفوائت
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فَخرج ،  ِبالِْعشاِءجأَعتم النِبي :  قَالَب عن عبِد اهللا بِن عباس ]٥٢[
لَوالَ $: فَخرج ورأسه يقْطُر يقُولُ، رقَد النساُء والصبيانُ، يا رسولَ اهللا: عمر فَقَالَ

 . متفق عليه. #لصالَِة هِذِه الساعةأَنْ أَشق علَى أمِتي َألمرتهم ِبهِذِه ا

<|†�Ö] 

J ديثا ِفي آخره ِبخالف سائر ، أفضلية وقت العشاء:  موضوع الْحهوأن
 .واهللا أعلم، األوقات
Jاتدفرالْم : 

 . دخل ِفي العتمة: أعتم
:  أي- أرباب النعم ِفي البادية يريحون اإلبل حتى يعتموا :قال األزهري

 ). ٣/١٨٠( من غريب الْحديث البن األثري        ’ا.   وهي ظلمته    -وا ِفي عتمة الليل     يدخل 
 .شدة ظلمة الليل:  وِبهذا نعلم أن العتمة:قلت
Jاِليمى اإلجعنالْم  : 

،  أخر العشاء حتى دخل ِفي العتمةج أنَّ النِبي بأخرب ابن عباس 
ولوال خشية ، ه وقتها األفضلفخرج وأخرب أن، الصالة يا رسول اهللا: فناداه عمر

 . الْمشقَّة على أمته ألمرهم بذلك أمرا متحتما
Jديثفقه الْح : 

ويعارضه حديث ، ِفي الْحديث دليل على جواز تسمية العشاء بالعتمة: أوالً
وأَنهم يعتمونَ ، ُءأَالَ وِإنها الِْعشا، الَ تغِلبنكُم اَألعراب علَى اسِم صالَِتكُم$: ابن عمر

 . وهو صحيح، الْحديث. # ...ِبحالب اِإلِبِل
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ولَو $: وِفي معنى حديث ابن عباس حديث أِبي هريرة عند البخاري بلفظ
 .  الْحديث#...يعلَمونَ ما ِفي العتمِة والصبِح 

 شيوعا   تكون أكثر   أن يحمل النهي على التسمية الغالبة حتى                   :  والْجمع بينهما       
 . واهللا أعلم، أما النادر فيجوز بدليل هذين الْحديثني، من اسم العشاء

هذا الْحديث مخصص للعشاء من بني سائر األوقات بأفضلية آخر : ثانيا
 .فهو مخصص لعموم حديث ابن مسعود الْمتقَدم، وقته

دليل أنَّ من غَلَبه النوم قبل العشاء ال . #نام النساُء والصبيانُ$: ِفي قوله: ثالثًا
 . فإنه يأثَم ِلحديث أِبي برزة، يأثَم ِبِخالف من نام مختارا

 .وِفي املسألة خالف، فيه أن النوم اليسري ال يكون ناقضا للوضوء: رابعا
إما ، فيه دليل على تنبيه األكابر: -رِحمه اهللا-قال ابن دقيق العيد : خامسا

.  # والصبيانُرقَد النساُء$: الحتمال غفلة أو الستثارة فائدة منهم ِفي التنبيه؛ لقول عمر
 . واهللا أعلم
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ِإذَا أُِقيمِت الصالَةُ وحضر $:  قَالَجأنَّ النِبي : ل عن عاِئشةَ ]٥٣[
 . #الْعشاُء؛ فَابدُءوا ِبالْعشاِء

 . ابِن عمر نحوه وعِن]٥٤[

<|†�Ö] 

Jديثة:  موضوع الْحاعمالة الْجة للتأخر عن صبيحاألعذار الْم. 
Jاتدفرالْم : 

:  العشية والعشي: وقال، طعام العشية: العشاء كسماء: قال ِفي القاموس
 .الْجمع عشايا، آخر النهار

 .قَدموا: ابدءوا
Jاِليمى اإلجعنالْم  : 
ِبي أمالن كَّن معه من استجماع قلبه ِفي جرمتا ال يا جوعكان جائع نم 

 . الصالة والْخشوع فيها أن يقَدم الطَّعام على صالة الْجماعة
Jديثفقه الْح : 

الْمبيحة  لكن اختلفوا ِفي الْحالة       ،  حمل الْجمهور هذا األمر على الندب          : أوالً  
ومنهم من ،  قيده ِبما إذا كان محتاجا إلَى الطعام وهم الشافعيةفمنهم من: لذلك

 . وإسحاق، وأحمد، وهو قول الثوري، لَم يقيده
ِإذَا وِضع  $: وعند الْمالكية تفصيل يرده حديث ابن عمر عند البخاري بلفظ

وألنس . #والَ يعجلْ حتى يفْرغَ ِمنه، لْعشاِءعشاُء أَحِدكُم وأُِقيمِت الصالَةُ؛ فَابدُءوا ِبا 
 . نحوه
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وأبطل صالة من قَدم الصالة على ، أما ابن حزم فإنه جعل األمر للوجوب
 . حكى ذلك عنه ابن حجر. العشاء

 : خص ابن دقيق العيد هذا الْحكم بالْمغرب دون سائر الصلَوات: ثانيا
 . شاء ِلمفهوم الع-أ

ِإذَا قُدم الْعشاُء؛ فَابدُءوا ِبِه قَبلَ أَنْ $:  ِلحديث أنس عند البخاري بلفظ-ب
 . #تصلُّوا صالةَ الْمغِرِب

، أما العشاء فليس فيه دليل على ذلك؛ ألنه يختص بطعام آخر النهار: قلت
 ِفي البخاري من حديث ابن وقد ثبت، يسمى عشاء أيضا ِلما تقَدم ِفي الْمفردات

ِإذَا كَانَ أَحدكُم علَى الطَّعاِم فَالَ يعجلْ حتى يقِْضي  $: جقال النِبي :  قال�عمر 
 . والطعام يعم طعام الليل وطعام النهار. #حاجته ِمنه وِإنْ أُِقيمِت الصالَةُ

له على العموم؛ نظرا لعموم ينبغي حم: قال الفاكهاِني": "الفتح"وقال ِفي 
وذكر الْمغرب ال يقتضي ، وهي التشويش الْمفضي إلَى ترك الْخشوع، العلة

". حصرا فيها؛ ألن الْجائع غري الصائم قد يكون أشوق إلَى األكل من الصائم
 . واهللا أعلم، وهو األولَى لعموم العلة، وقد وافقه الْحافظ على ذلك. انتهى

واهللا ، وقد تقَدم،  به بعضهم على أن للمغرب وقتا موسعااستدل: ثالثًا
 . الْموفق
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الَ $:  يقُولُجسِمعت رسولَ اهللا :  قَالَتل وِلمسِلم عن عاِئشةَ ]٥٥[
 .#والَ وهو يداِفعه اَألخبثَاِن، صالَةَ ِبحضرِة الطَّعاِم

<|†�Ö] 

Jالة: ديث موضوع الْحوع ِفي الصشافيه ولو بالتأخر عن ، الْخنوإزالة ما ي
 .أو عن أول الوقت، الْجماعة
Jاتدفرالْم : 
 . نافية للجنس: ال

ال صالة كاملة أو ال : خربها محذُوف تقديره، وهو الْمنِفي، اسمها: صالة
 . صالة مجزئة
 .ك ِفي الدفعوهي االشترا، من الْمدافَعة: يدافعه
Jاِليمى اإلجعنالْم  : 

وحني ،  عن الصالة وقت حضور الطَّعام والعبد مشتاق إليهجنهى النِبي 
فإن النفْس حينئٍذ تكون مشغولَة ، -البول والغائط: أي-يدافعه األخبثان للخروج 

 . فال يحصل خشوع
Jديثفقه الْح : 

وقيده كثري ، ى كَراهة الصالة عند حضور الطعامالْحديث دليل عل ِفي :أوالً
 .من العلماء بوجود التوقان كما تقَدم

،  فيه دليل على عموم هذا الْحكم ِفي جميع الصلَوات لعموم النفي: ثانيا
 .وقد تقَدم
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ب فيه دليل على كَراهة الصالة مع وجود الْمدافَعة؛ ألن ذلك مذِْه: ثالثًا
 . ومؤد إلَى اشتغال القلب بالْمدافَعة عن الصالة، للخشوع

ففيه دليل على أنَّ الكَراهة ، يدافعه من مادة دافع الذي هو للمشاركة: رابعا
 .واهللا أعلم، مشروطة باالشتراك ِفي الدفع بني الْخبث والشخص
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، شِهد ِعنِدي ِرجالٌ مرِضيونَ$:  قَالَب عن عبِد اهللا بِن عباس ]٥٦[
رمِدي عِعن ماهضأَرو : ِبيجأنَّ الن طْلُعى تتِح حبالص دعالَِة بِن الصى عهن 

سمالش ،برغى تتِر حصالْع دعبو# . اهنعا ِفي ممديث... والْح .اِريخالب اهور. 
]٥٧[ِريدِعيٍد الْخأَِبي س نوِل اهللا ، � )١( عسر نالَةَ $:  قَالَجعالَ ص

سمالش ِفعترى تتِح حبالص دعب ،سمالش ِغيبى تتِر حصالْع دعالَةَ بالَ صو#. 

<|†�Ö] 

Jديثنيوب:  موضوع الْحروق والغرالة عند الشة الصاهكَر. 
Jاتدفرالْم : 
: وخربها محذُوف تقديره هنا، وهو نفي يتضمن النهي، نافية للجنس: ال

 .ال صالة مشروعة: أو، ال صالة جائزة
 .تغرب: أي: تغيب
Jاِليمى اإلجعنالْم  : 

، وعاداِتهم، وأعيادهم، تحريم التشبه بالكفَّار ِفي عباداِتهم: من القواعد الشرعية
لَما كان عباد الشمس من الكُفَّار يسجدون لَها عند الطلوع وعند و، وأزيائهم

 ِحماية أو ، إما دفعا للتشبه ِبهم         ،   عن الصالة ِفي هذين الوقتني         ج الغروب؛ نهى النِبي        
 .ِلجانب التوحيد؛ خشية أن تعبد على مرور الزمن

                                                 

استصِغر ، له وألبيه صحبة، أِبي سعيد الْخدري سعد بن مالك بن سنان بن عبيد األنصاري) ١(
: وقيل، )٦٥ أو ٤ أو ٣(مات سنة ، روى الكثري من الْحديث، بعدهاثُم شهد ما ، "أُحد "�����

 ).٧٤(سنة 
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Jديثنيفقه الْح : 
لى الروافض فيما يدعونه من تفضيل أهل ِفي حديث ابن عباس رد ع: أوالً

: ومأخذ ذلك من قول ابن عباس، البيت على جميع الصحابة حتى األكابر
$رمِدي عِعن ماهضأَرو# . 

 صاحب وصيغة النفي إذا دخلت على فعل ِفي ألفاظ      : قال ابن دقيق العيد      : ثانيا  
، ال على نفي الفعل الوجودي، الشرعيالشرع فاألولَى حملها على نفي الفعل 

 . نفيا للصالة الشرعية ال الِْحسية. #الَ صالَةَ بعد الصبِح$: فيكون قوله
وبذلك قال ، ِفي الْحديثني دليل على منع الصالة ِفي هذين الوقتني: ثالثًا
 . -ومنهم األئمة األربعة-الْجمهور 

 .  وهو محكي عن بعض السلَف،وقالت الظاهرية بالْجواز
 ؟ هل يستثنى من ذلك شيء أم ال: ثُم اختلف القائلون بالْمنع ِفي

: وقال أبو حنيفة، فقال الشافعي باستثناء الفرائض وما له سبب من النوافل
وقال أحمد ، وقال مالك باستثناء الفرائض فقط، يحرم الْجميع سوى عصر يومه

 .عتي الطَّوافباستثناء الفرائض ورك
 . وال شك أن الواجب أن نستثِني ما جاءت النصوص باستثنائه 

J وقد جاءت النصوص باستثناء ما يلي : 
عن  ، �ِلما روى البخاري ومسلم عن أِبي هريرة : صبح اليوم وعصره -أ
، س؛ فَقَد أَدرك الصبحمن أَدرك ركْعةً ِمن الصبِح قَبلَ أَنْ تطْلُع الشم $: قَالَج النِبي 

رصالْع كرأَد ؛ فَقَدسمالش بغرلَ أَنْ تِر قَبصالْع ةً ِمنكْعر كرأَد نمو# . 
ِلحديث يزيد بن األسود عند الثالثة وأحمد :  إعادة الصالة ِفي الْجماعة  -ب

ا مع النليصي لني اللذين لَمجىجِبي ِفي قصة الرفدعا ،  الصبح بالْخيف من من
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قَد : ؟ قَاالَما منعكُما أَنْ تصلِّيا معنا$: فقال، فجيء ِبهما ترعد فرائصهما، ِبهما
ثُم أَتيتما مسِجد جماعٍة؛ فَصلِّيا ، ِإذَا صلَّيتما ِفي ِرحاِلكُما: قَالَ. صلَّينا ِفي ِرحاِلنا

مهعاِفلَة، ما نا لَكُمهد. #فَإنمسألة عن ِمحجن بن األدرع عند أحومالك، وِفي الْم ،
،   حبانوابن   ، وأِبي سعيد عند الترمذي         ، وأِبي ذر عند مسلم      ،  وابن حبان    ، والْحاكم  
 . والْحاكم

،  وابن حبان، وابن خزيمة، ِلما روى الْخمسة: عند بيت اهللا الْحرام -ج
ا بلفظوصه الترمذي عن جبري بن مطعم مرفوعحاٍف$: حند مبِني عا بوا ، ينعمالَ ت

 . #أَو صلَّى أيةَ ساعٍة شاَء ِمن لَيٍل أَو نهاٍر، أَحدا طَاف ِبهذَا البيِت
وجاء ِفي بعض الروايات قيس  ، ِلحديث قيس بن عمرو: ركعتي الفجر -د
أن قهدا لقب عمرو والد قيس ": التلخيص"ع بينهما الْحافظ ِفي وجم، ابن قهد

 . كما حكاه العسكري
فَصلَّيت ،  فَأُِقيمت الصالةُجخرج النِبي $: عند أِبي داود والترمذي قال

  هعِبي      ،  مالن فرصان لِّي    جثُمِني أُصدجفَقَالَ  ،   فَو :     سا قَيالً يهانِ    ،  مالتا أَصعا    :  قَالَ  ! ؟  مي
: الترمذي قالإالَّ أن  . # فَالَ ِإذَنْ  : قَالَ . ِإني لَم أَكُن ركَعت ركْعتي الْفَجرِ      ، رسولَ اهللا  

 . محمد بن إبراهيم لَم يسمع من قيس، إسناد هذا الْحديث ليس ِبمتصل
ترمذي طريقًا  ِفي تعليقه على ال-رِحمه اهللا-لكن ذكر الشيخ أحمد شاكر 

حدثنا     : أخرى ِلهذَا الْحديث عند الْحاكم والبيهقي من طريق الربيع بن سليمان قال                   
.   عن جده  ،  عن أبيه   ،  حدثنا يحيى بن سعيد         : حدثنا الليث قال      : أسد بن موسى قال     

 . انتهى  .  ووافقه الذَّهِبي على تصحيحه          .  صحيح على شرط الشيخني       : وقال الْحاكم   
وسجود   ، وتحية الْمسجد    ،  م على النوافل ذوات السبب كالكسوف          ثُم يبقى الكال   

وقد تعارض األمر ِبها مع النهي عن الصالة ِفي هذه : وغري ذلك، التالوة والشكر
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فأنا أتوقف عن الْحكم ، وكل منهما يدخل ِفي عموم اآلخر من وجه، األوقات
  .)١(ِفي ذلك

فأختار جوازه هو وصالة ،  صالةإالَّ أن سجود التالوة والشكر ال يسمى
وهذا كله ما لَم تتضيف الشمس ، الْجنازة؛ ألنها ليس فيها ركوع وال سجود

فإذا تضيفت؛ فأختار منع الْجميع سوى صبح اليوم وعصره ، للطلوع أو للغروب
 . عمرو بن عبسة وابن عمر عند مسلم: وِفي الْمسجد الْحرام ِلحديثي

فقد ثبت أنه نهى ،  بعد العصرجر اللتان قَضاهما النِبي أما ركعتا الظه
  .)٢(الْمكَلفني عن ذلك

قد ثبت النهي عن الصالة ِفي وقت ثالث عند مسلم من حديث : رابعا
وهو عندما يستقل ، فيجب األخذ به، بوعقبة بن عامر ، عمرو بن عبسة

 .واهللا أعلم، -وقت استواء الشمس إلَى أن تزول: أي-الرمح بظله 
وِفي الْباِب عن علي بِن أَِبي  :-رِحمه اهللا تعالَى-قال الْمصنف : قوله

طَاِلب، وعبِد اهللا بِن مسعوٍد، وعبِد اهللا بِن عمر، وعبِد اهللا بِن عمرو بِن العاص، 
                                                 

)١ (وم الذي يبدو ِلي أن التحية جائزة ِفي وقت ا: قُلتما أقوى من عاألمر ِبه ومملنهي؛ ألن ع
واألقوى يخصص األضعف كما بينه ، النهي؛ ألنه لَم يطرأ عليه تخصيص ِبخالف اآلخر

  ... -رِحمه اهللا تعالَى-منهم ابن تيمية ، العلماء

 والقراءة بل، وهو من مواضع النهي عن الصالة، وأيضا فقد ثبت األمر ِبها وقت الْخطبة
فََألنْ يؤمر ِبها ِفي وقت النهي الذي ، واألمر بالْمعروف والنهي عن املنكر كما هو معروف

 ).األلباِني. (-إن شاء اهللا تعالَى-يؤمر فيه بالْمعروف أولَى 
: وعلته، والعسقالِني وغريهم، وابن حزم، بل ضعفه األئمة كالبيهقي، كال لَم يثبت ذلك) ٢(

البن " الْمحلَّى"فلرياجع ، وليس هذا محل بيان ذلك، نقطاع واالختالف ِفي متنه وسندهاال
 ".األلباِني". "إعالم أهل العصر بأحكام ركعتي الفجر"و، "التلخيص"و، حزم
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 اَألكْوِع، وزيد بِن ثَاِبت، ومعاِذ بِن وأِبي هريرةَ، وسمرة بِن جندب، وسلَمةَ بِن
رضي -عفْراء، وكَعب بِن مرة، وأَِبي أُمامةَ الباِهِلي، وعمرو بِن عبسةَ السلَِمي 

 .’ا". ج ولَم يسمع من النِبي ،، والصناِبحي-اهللا عنهم أجمعني
ت الْمذكُورة بزيادة الوقت الثالث ِفي النهي عن الصالة ِفي األوقا: أي

،  فهو من قسم الْمشهور إن لَم يكن متواترايأحاديث عن هؤالء الصحابة 
 .واهللا أعلم
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 جاَء يوم  �أنَّ عمر بن الْخطَّاِب : ب عن جاِبِر بِن عبِد اهللا ]٥٨[
مِت الشبا غَرمدعِق بدنٍشالْخيقُر كُفَّار بسلَ يعفَج قَالَ، سولَ اهللا: وسا را ، يم

برغت سمِت الشى كَادتلِّي حأن أُص تِكد . ِبيا جفَقَالَ النهلَّيتا صاهللا مقَالَ. و  :
ى الْعصر بعدما غَربِت فَصلَّ، وتوضأنا لَها، فَتوضأَ للصالَِة، فَقُمنا ِإلَى بطْحانَ

سمالش ،ِربغا الْمهدعلَّى بص متفق عليه. #ثُم. 

<|†�Ö] 

Jديثالة:  موضوع الْحة الصمية لتأخريها عن وقتها ، أهبيحواألعذار الْم
 .الْمحدد
Jاِليمى اإلجعنالْم  : 

وقد نسخ ، لصالة عند القتالكان الْمشروع ِفي أول اإلسالم جواز تأخري ا
وكان النسخ ِفي السنة السادسة ِفي غزوة ، هذا الْحكم وبدل بصالة الْخوف

 العصر يوم الْخندق سنة خمس حتى غربت ج؛ لذلك أخر النِبي " عسفان"
 .ثُم صالها بعد الغروب مقَدمة على الْمغرب كترتيبها األصلي، الشمس
Jديث فقه الْح: 

لكن عند ، الْحديث دليل على وجوب الترتيب ِفي قضاء الفَوائت ِفي :أوالً
، وأبو حنيفة، وبالوجوب قال مالك، من يرى أن األفعال تقتضي الوجوب

 . وزيد بن علي، والليث بن سعد، وربيعة، والنخعي، والزهري، وأحمد
 . دم الوجوبوالقاسم من أهل البيت إلَى ع، والْهادي، وذهب الشافعي

 :لكن مذهب األولني يترجح ألمور
أن اإلمام أحمد روى حديثًا بسنده            " الْمغِني   "أن ابن قدامة حكى ِفي    : أحدها   
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 ج النِبي ِإنَّ  $:   قَالَ -جوكان قد أدرك النِبي        - �إلَى أِبي مجعة حبيب بن سباع          
ِربغلَّى الْماِب صزاَألح امغَ، عا فَرقَالَفَلَم  :رصالْع لَّيتي صأن كُمِمن دأَح ِلم؟ ع

، ثُم أَمره فَأَقَام، فَصلَّى الْعصر، فَأَمر ِبالَالً فَأَقَام. ما صلَّيتها يا رسولَ اهللا: قَالُوا
  غِربالْم ادة وفيه ضعف          .  # فَأَعا سقناه هنا       ،  غري أن ِفي سنده ابن لَِهيعملالستئناس  وإن . 

 .  رتب ِفي هذا الْحديث الصحيحجأنَّ النِبي : ثانيها
 . فال ينقل عنه إالَّ ناقل صحيح، أن الترتيب هو الفرض األصلي: ثالثها

 . وهذا كله مع الذكر
إالَّ أنه    ،  فيعلق القول بوجوبه على صحة حديث أِبي مجعة            : أما ِفي النسيان     

فهناك يجوز له عدم        ،  الفَوائت كثرية ال يستطيع ترتيبها         يستثنى ِفي الذاكر ما إذا كانت        
 # ... استطَعتمما أَمرتكُم ِبِه فَأتوا ِمنه ما          $ : ج وقد قال  ، الترتيب لعدم االستطاعة عليه         

 .الْحديث
 .فيه مشروعية قضاء الفَوائت ِفي جماعة: ثانيا
 . فيه جواز سب الكُفَّار: ثالثًا
بعضها  ففي  : تلفت األحاديث ِفي عدد الفَوائت الْمقضية يوم الْخندق            اخ : رابعا  
وجمع ، وِفي بعضها الظهر والعصر والْمغرب، وِفي بعضها الظهر والعصر، العصر فقط

 .العشرينبني األحاديث بالْحمل على تعدد القصة؛ ألن أيام هذه الغزوة كانت فوق                  
ثُم نسخ ،  إنما كان ِفي أول اإلسالمترك الصالة بعذر القتال: خامسا

 . أنه ال يجوز تأخريها بعذر القتال: وهو مذهب الْجمهور، بصالة الْخوف
،   البخاري منهم اإلمام    ، وقال قوم ِبجواز ذلك عند التحام الْحرب وتهيؤ الفتح             

 عن وِبما رواه، واحتج البخاري لذلك ِبهذا الْحديث، ومكحول، واألوزاعي
واشتد ، حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر$: أنس معلقًا بلفظ
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، فَلَم نصلِّ إالَّ بعد ارتفاع الشمس، فلم يقدروا على الصالة، اشتعال القتال
وما يسرِني بتلك الصالة : قال أنس، ففتح لنا، فصليناها ونحن مع أِبي موسى

 . #الدنيا وما فيها
والتحميد يجزئه التسبيح والتكبري           :   يرون تأخريها يقولون         لكن بعض الذين ال    

 .واهللا أعلم، ويكون هو صالته من غري إعادة عليه، إذا تعذر اإليماء
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]٥٩[ رمِن عِد اهللا ببع نولَ اهللا : ب عسِة  $:  قَالَجأَنَّ راعمالَةُ الْجص
ةًتجرد ِرينِعشٍع وبالَةَ الْفَذِّ ِبسلُ صمتفق عليه. #فْض. 

<|†�Ö] 

Jديثة:  موضوع الْحاعمالة ِفي الْجنفَِرد والصلة بني صالة الْمفَاضالْم. 
Jاتدفرالْم : 

 .هو الفرد: الفذ
 .هي الْمرتبة ِفي العلو: الدرجة
Jاِليمى اإلجعنالْم  : 

قَدة تزيد على صالة الفذ ، ر الشارع لكل عمل قدرهياعمفيجعل صالة الْج
وإنما كان هذا الفضل والتضعيف ِفي ،  بسبع وعشرين درجة-الْمنفَرد: أي-

صالة الْجماعة بسبب ما تحتوي عليه من الشعائر اإلسالمية باجتماع القلوب 
احد يتقدمهم فيها؛ ألن هذه الْمظَاهر من ثُم االتباع لقائد و، واألبدان على فعلها

، وِلما تحويه أيضا من التمرين على الطاعة باالتباع، اإلسالم بالْمكَان الالئق به
كما أن فيها إغاظة العدو ، والتمرين على التواضع باستواء مقام الشريف والوضيع

 .بإظهار الْمجامع أمامهم
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Jديثفقه الْح : 
وخالف ، ث دليل ِلمن قال بصحة صالة الفَذِّ وهم الْجمهور       ِفي الْحدي  : أوالً  

فقالوا ببطالن صالة من صلَّى ِفي بيته بدون عذر؛ مستدلني  ، ِفي ذلك الظاهرية
من سِمع النداَء فَلَم يِجب؛ فَالَ صالَةَ لَه ِإالَّ $:  قَالَجأن النِبي : ِبحديث ابن عباس

وهو    رجه أبو داود من طريق فيها أبو جناب يحيى بن أِبي حية الكلِبي               أخ. # ِمن عذْرٍ 
، شعبةعن  ، من طريق سليمان بن حرب  " الْمحلَّى "وأخرجه ابن حزم ِفي  ، ضعيف

 . عن ابن عباس مرفوعا، عن سعيد بن جبري، عن حبيب بن أِبي ثابت
مان بن حرب وتابع سلي: "قال الشيخ أحمد شاكر ِفي تعليقه على الترمذي

ورواه ، وهما ثقتان، وقراد أبو نوح عند الدارقطِني والْحاكم، على رفعه هشيم
لكن الرفع زيادة علم ، غندر وجماعة من أصحاب شعبة موقوفًا على ابن عباس

 . ’ا". فيؤخذ به لثقة من رفعه
الْحديث   هذا  غري أن الْجمهور يحملون النفي ِفي       ، فَقد صح الْحديث بال ريب    

فإن الْمفَاضلَة ال تكون إالَّ بني شيئني كل ، على الكَمال؛ ِلحديث ابن عمر هذا
 . وإنما تكون الْمفَاضلَة فيما زاد على األصل، منهما له أصل ِفي الفضيلة

وِمما يدل على صحة صالة الْمنفَرد حديث ِمحجن بن األدرع الذي تقَدم 
وحديث يزيد بن ، هي عن الصالة بعد الصبح وبعد العصرِفي شرح حديث الن

 . األسود الذي تقَدم هناك
 : ثُم اختلفوا ِفي حكم الْحضور

،  خزيمةوابن  ، وأحمد بن حنبل     ،  واألوزاعي   ، وبه قال عطاء      : هل هو فرض عيِني      
 . وابن الْمنذر، وابن حبان

الْحنفية وكثري من  ، مني من الشافعية     وإليه ذهب جمهور الْمتقَد       : أو فرض كفاية     
 . والْمالكية
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وبعض ، والْمؤيد، وزيد بن علي، وإليه ذهب أبو حنيفة: أو سنة مؤكدة
 . الشافعية

أن صالة الْجماعة واجبة : والذي ترجح ِلي بعد جمع األدلة والتأليف بينها
 . واهللا أعلم، حيحةوصالته ص، يأثَم تاركها بدون عذر، على األعيان

:  هريرةوِفي حديث أِبي. #ِبسبٍع وِعشرِين درجةً$: قال ِفي هذا الْحديث: ثانيا
وِلهذا سلك العلماء ِفي توجيه اختالف العددين مسالك . #خمسة وِعشِرين ِضعفًا$

 . وكلها تخمينات بال دليل، متعددة
كذلك  وما كان   ، ما تقصر عنه فهوم البشر         أن هذا مِ  :  وأحسن ما قيل ِفي ذلك       

 .وباهللا تعالَى التوفيق، فالذي يلزمنا فيه التصديق واالمتثال
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صالَةُ الرجِل ِفي جماعٍة  $: جقَالَ رسولُ اهللا :  قَالَ� عن أَِبي هريرةَ ]٦٠[
وذَِلك أَنه ِإذَا توضأَ  ،  خمسةً وِعشِرين ِضعفًاتضعف علَى صالَِته ِفي بيِتِه وِفي سوِقِه

ثُم خرج ِإلَى الْمسِجِد الَ يخِرجه ِإالَّ الصالَةُ؛ لَم يخطُ خطْوةً ِإالَّ رِفعت  ، فَأَحسن الوضوَء
لَم تزِل الْمالِئكَةُ تصلِّي علَيِه ما دام ِفي فَِإذَا صلَّى ، وحطَّ عنه ِبها خِطيئَةٌ، لَه ِبها درجةٌ

الَّهصم :لَه اغِْفر ماللَّه ،همحار مالَةَ، اللَّهالص ظَرا انتالٍَة مالُ ِفي صزالَ يمتفق عليه . #و  ،
 .واللفظ للبخاري

<|†�Ö] 

J       ديثة     : موضوع الْحاعملَة بني صالة الْجفَاضأسباب  وبيان   ،  وصالة الفَذِّ  الْم
 .تفضيل صالة الْجماعة

Jاتدفرالْم : 
هو أن يزاد على الشيء مثله أو مثليه أو ثالثة أمثاله إلَى غري : التضعيف

 . حصر بشرط أن تكون كل زيادة مثل األصل
 . هو أن تأِتي به على الوجه الْمشروع: إحسان الوضوء

 .دركة: ويقال لضدها ِفي الْهبوط، نت ِفي العلوهي الْمرتبة إن كا: الدرجة
اللَّهم ، اللَّهم اغِْفر لَه$: وهو مفَسر بقوله، دعاؤهم للعبد : صالة الْمالئكة

همحتقول كذا: أي. #ار. 
Jاِليمى اإلجعنالْم  : 

أن إحسان الوضوء والْخروج إلَى الْمسجد بقصد الصالة : أفاد الْحديث
وأن ذلك كائن بقدر ، جب لتكثري الْحسنات ووضع السيئات ورفع الدرجاتمو

 . خطوات العبد
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،  أن الْمالئكة تدعو للعبد ما دام ِفي مصاله بالْمغفرة والرحمة: كما أفاد
تفضل وكل هذه األمور ِمما جعل صالة الْجماعة             ،  وتكتب له الصالة ما دام ينتظرها            

 . هذا الفضل العظيمصالة الفَذِّ ِب
Jديثفقه الْح : 

 .وقد تقَدم، ِفي الْحديث دليل ِلمن يرى صحة صالة الفَذِّ: أوالً
يؤخذ من الْحديث أن صالة الْجماعة ال يترتب عليها هذا الثواب إالَّ : ثانيا

تضعيف الوذلك أن هذه األمور الَِّتي جعلها الشارع سببا ِفي                ،  إذا كانت ِفي الْمسجد     
 . ال توجد ِفي صالة الْجماعة الَِّتي ِفي البيت

الشعار  أن صالة الْجماعة ِفي البيت ال يتأدى ِبها الْمطلوب وهو إظهار                  :  ثالثًا  
 . الديِني

استدل به من يرى تساوي الْجماعات ِفي الفضل؛ ألن الْحكم على : رابعا
على صالة الفَذِّ ِبخمس وعشرين ضعفًا مع اختالف صالة الْجماعة بأنها تضعف 

 . الْجماعات ِفي القلة والكثرة يقتضي أنها متساوية ِفي الفضيلة
: لكن يرد هذا االستدالل ما رواه أبو داود عن أبي بن كعب مرفوعا بلفظ

$هدحالَِتِه وص كَى ِمنِل أَزجالر عِل مجالةَ الرأنَّ صو، و كَى ِمنِن أَزلَيجالر عم هالَتص
غري أن ِفي إسناد هذا الْحديث . #وما كَثُر فَهو أَحب إلَى اهللا تعالَى، صالَِتِه مع الرجِل
،  السبيعيإنه ال يعرف؛ ألنه لَم يرِو عنه غري أِبي إسحاق             : وقد قيل  ، عبد اهللا بن نصري    

 وبقيت  ،فارتفعت بذلك عنه جهالة العني            ، ق العيزار عنه       لكن رواه الْحاكم من طري       
 .)١(وقد ارتفعت أيضا بتوثيق ابن حبان له، جهالة الْحال

                                                 

)١ ( ولني الذين ال                    :  قُلتجهان وحده؛ ألنه من قاعدته توثيق الْمالة ال ترتفع بتوثيق ابن حبهيعرف الْج
 .. وغَريهما، "مقَدمة اللسان"والْحافظ ِفي ، "الصارم الْمنكي"كَما بينه ابن عبد الْهادي ِفي ،  جرحافيهم

= 
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األكثر  وهو يقتضي أن الْجمع     ، وِلهذَا صححه ابن السكن والعقيلي والْحاكم      
 . واهللا أعلم، أفضل
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والْحاكم ، والطرباِني، الْحديث ثابت باعتبار أن له شاهدا عن قباث بن أشيم عند البزار، نعم
 ).األلباِني. (ال بأس به: بسند قال الْمنذري
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أَثقَلُ الصالَِة علَى  $: جقَالَ رسولُ اهللا : لَ قَا� عن أَِبي هريرةَ ]٦١[
ولَقَد ، ولَو يعلَمونَ ما ِفيِهما َألتوهما ولَو حبوا، الْمناِفِقني صالَةُ الِعشاِء وصالَةُ الْفَجِر

قَامالَِة فتِبالص رأَنْ آم تممه ،لِّي ِبالنصالً فيجر رآم اِسثُم ، مهعاٍل مِعي ِبِرجم أَنطَِلق ثُم
 .رواه مسِلم. #حزم ِمن حطٍَب إلَى قَوم الَ يشهدونَ الصالَةَ؛ فَأُحرق بيوتهم ِبالناِر

<|†�Ö] 

Jديثة:  موضوع الْحاعملف عنها، صالة الْجختوعظم جرم الْم. 
Jاتدفرالْم : 

 .زحفًا على الركَب: أي: حبوا
تممبالشيء: ه مإذا نواه: من ه. 

 .وهو ما جمع ِفي رباط واحد، بالضم والكسر جمع حزمة: حزم
 .وقيل دونه، العزم: والْهم، الالم جواب لقسم محذوف: هممتلقد 
Jاِليمى اإلجعنالْم  : 

، العشاء: التي خربا ال شك ِفي صدقه أن صجأخرب الصادق الْمصدوق 
والصبح أشد ثقالً على الْمنافقني من غريمها من الصلَوات؛ ألن استثقال العبادة من                           

 ﴾       ﴿ : كَما قال تعالَى     ، أشهر أوصافهم   
 . ]١٤٢:النساء[

وكانت ،  ولَما كانت هاتان الصالتان متوفِّرتي الدواعي الْمثَبطة عن الْخروج          
ِبي الْمالن مذَا هاءاة فيها منتفية؛ كانت أثقل عليهم؛ ِلها على جربتحريقهم؛ عقاب 

 . عملهم اإلجرامي واعتقادهم الفاسد
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Jديثفقه الْح : 
،  ِفي الْحديث دليل ِلمن قال بوجوب صالة الْجماعة على األعيان: أوالً

الْمتخلفني ِبمن  وهو الراجح إذ لو كانت فرض كفاية؛ لسقط الوجوب على 
 .حضرها

 . فيه عظم جرم الْمتخلف عن صالة الْجماعة: ثانيا
 .كما حرق أبو بكر الفجأة، فيه جواز التحريق ِلمن عظم ذنبه: ثالثًا

 .يؤخذ منه جواز العقاب ِلمن اعتاد التخلف عن صالة الْجماعة: رابعا
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ِإذَا استأذَنت $:  قَالَجعن النِبي ، ب اهللا بِن عمر  عن عبِد]٦٢[
. واهللا لَنمنعهن: فَقَالَ ِبالَلُ بن عبِد اهللا: قَالَ. أَحدكُم امرأته ِإلَى الْمسِجِد فَالَ يمنعها

أُخِبرك : وقَالَ، عته سبه ِمثْلَه قَطفَأَقبلَ علَيِه عبد اهللا فَسبه سبا سيئًا ما سِم: قال
 . #واهللا لَنمنعهن: وتقُولُج عن رسوِل اهللا 
  .#الَ تمنعوا ِإماَء اهللا مساِجد اهللا$: وِفي لَفٍْظ

<|†�Ö] 

J     ديثة ِفي   : موضوع الْحاعماء ألداء صالة الْجساز خروج النواجدجسالْم ،
 . ب اإلذن لَهن إذا أُمنت الفتنةووجو
Jاتدفرالْم : 

 . طلبت منه اإلذن: أي: استأذنت
هبالسب هو الشتم: فَس. 

 . وال ينفَى به إالَّ ما مضى، اسم للزمن الْماضي: قط
 .جواريه: أي: إماء اهللا
Jاِليمى اإلجعنالْم  : 

ذنته إلَى املسجد وتحريم  وجوب إذن الرجل المرأته إذا استأ:أفاد الْحديث
 .منعها إذا لَم تأت محظورا يوجب املنع

Jديثفقه الْح : 
ِفي الْحديث دليل على تحريم منع النساء من الْمساجد إذا استأذنَّ : أوالً

 . ووجوب اإلذن لَهن، إليها
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لكن لوجوب اإلذن شروط مستفَادة من أحاديث أخر إن توفرت وجب اإلذن 
 :  فالوإالَّ

،   داودأخرجه أبو  . #ولَيخرجن وهن تِفالت       $ : جأالَّ تمس طيبا؛ لقوله         : أحدها   
مسعود وله شاهد عند مسلم من حديث زينب امرأة ابن ، وأحمد من حديث أِبي هريرة

وذلك أن الطيب سبب . #ِإذَا شِهدت ِإحداكُن الْمسِجد فَالَ تمس ِطيبا$: مرفوعا
كاللباس الفاخر ، ويلتحق به كل ما كان كذلك، الفتنة؛ ألنه يحرك الشهوة

 . فإن علَّة منع الطيب موجودة فيهما، والزينة الَِّتي تلفت النظر
 . وهذا الشرط مستفَاد من األمر بالِْحجاب، أن تخرج متسترة: الثاِني

:  حديث عند مسلمأن يكون بالليل؛ لقوله ِفي بعض روايات هذا الْ: الثالث
$نوا لَهِجِد فَأذَنسِل ِإلَى الْمِباللَّي كُماؤِنس كُمأذَنتوالقاعدة األصولية تقضي . #ِإذَا اس

 . فيقَيد وجوب اإلذن بالليل دون النهار، حمل الْمطلَق على الْمقَيد
 . األمن من الفتنة: الرابع

 . يجوز لَها الْخروج من بيت زوجها إالَّ بإذنهيفهم منه أن الْمرأة ال: ثانيا
 .يؤخذ منه زجر الْمعترض على السنن برأيه: ثالثًا

والْمعلم تلميذَه إذا رأى أو سمع منه  ، يؤخذ منه تأديب الرجلُ ولَده: رابعا
 .واهللا أعلم، ما ال يليق
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]٦٣[ رمِن عِد اهللا ببع نوِل اهللا $: قَالَ ب عسر عم تلَّيِن جصيتكْعر 
، وركْعتيِن بعد الْمغِرِب، وركْعتيِن بعد الْجمعِة، قَبلَ الظُّهِر وركْعتيِن بعدها

 . #وركْعتيِن بعد الِْعشاِء
 . #معةُ فَِفي بيِتِهفَأَما الْمغِرب والِْعشاُء والْج$: وِفي لَفٍْظ
 كَانَ يصلِّي جأَنَّ النِبي : حدثتِني حفْصةُ: أَنَّ ابن عمر قَالَ$: وِفي لَفٍْظ

            را يطلع الْفَجمدعِن بيِفيفَتِن خيتدجس  ،         ِبيلَى النلُ عخةً الَ أَداعس تكَانا جوِفيه# . 
 علَى شيٍء ِمن النواِفِل جلَم يكُِن النِبي $:  قَالَتل عن عاِئشةَ ]٦٤[

 . #أَشد تعاهدا ِمنه علَى ركْعتي الْفَجِر
 . #ركْعتا الْفَجِر خير ِمن الدنيا وما ِفيها$: وِفي لَفٍْظ ِلمسِلم

<|†�Ö] 

Jديثنيالسنن الرواتب:  موضوع الْح. 
Jفات الْمدر: 

 .ركعتني: أي: سجدتني
 .انتبت فعله ولَم أتركه: من تعهدت الشيء أي: تعاهدا
Jاِلي للحديثنيمى اإلجعنالْم : 

وجملتها اثنتا عشرة ، سنية هذه النوافل قبل الفرائض وبعدها: أفاد الْحديثان
 . ِفي الْمسجدوأربع يسن فعلها ، منها ثَمان يسن فعلها ِفي البيت: ركعة

 على ركعتي الفجر أكثر من جشدة محافظته  : كَما أفاد حديث عائشة
 .غريها وأفضليتها
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Jديثفقه الْح : 
أن للفرائض رواتب : ِفي الْحديث دليل للجمهور فيما ذهبوا إليه وهو: أوالً

 . تستحب الْمواظبة عليها
،  للفرائض ِفي ذلك ِحماية  وذهب مالك ِفي الْمشهور عنه إلَى أنه ال توقيت          

 .وخالفه بعض أتباعه فوافقوا الْجمهور، لكن ال يمنع من تطوع ِبما شاء
" الفتح"نسبه ِفي ، فيه دليل أن األفضل فعل النوافل الليلية ِفي البيوت: ثانيا

،   التشريعجواعترضه ِبما ال يجدي؛ ألن األصل ِفي أفعاله ، إلَى مالك والثوري
 . كان ِبحكم طبيعة البشرإالَّ ما 

فإنها أكثر تأكيدا ، هذه النوافل ِفي التأكيد سواء إالَّ ركعتي الفجر: ثالثًا
 . من سائرها؛ ألنها ورد فيها من الْحثِّ ما لَم يرد ِفي غريها

J ة أقساممسم بعض الفقهاء التطوع إلَى خوقد قَس: 
 .ته وهو الوترما اختلف ِفي وجوبه وسني:  األول-
 . الليلوهو ركعتا الفجر وصالة      ،  ما ورد الْحث عليه أكثر من غريه        :  الثاِني   -
وهي  ، لكنه دون األول   ، ما ورد الترغيب ِفي فعله والْمواظَبة عليه       : الثالث  -

 . سائر الرواتب الْمذكُورة هنا
 كالصالة قبل جه ولَم يواظب علي، ما ورد الترغيب ِفي فعله:  الرابع-

 .وعند الزوال، والضحى، وبني العشاءين، وقبل الْمغرب، العصر
على النفل الْمطلَق وهو ما اندرج تحت عموم األحاديث الدالة   : الْخامس  -

 .واهللا أعلم، فضيلة الصالة
J@J@J@J@J 
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ويوِتر ،  ِبالَلٌ أَنْ يشفَع اَألذَانَأُِمر$:  قَالَ� عن أَنِس بِن ماِلك ]٦٥[
 .متفق عليه. #اِإلقَامةَ

<|†�Ö] 

Jديثاألذان وكيفيته:  موضوع الْح. 
Jاتدفرالْم : 

 .وهو كل عدد يقبل التنصيف كاثنني وأربعة، هو ضد الوتر: الشفع
 . وهو ما ال يقبل التنصيف كالواحد والثالثة، هو الفرد: والوتر
Jعناِلي الْممى اإلج : 

فإذا ، ج فترة الرسالة آِمر سوى نبيهم يما كَانَ ِفي محيط الصحابة 
أُِمر ِبالَلٌ  $:ومن ذلك قول أنس، ال يفهم منه آمر سواه. أمر بكذا: قال أحدهم

 .#ويوِتر اِإلقَامةَ، أَنْ يشفَع اَألذَانَ
Jديثفقه الْح : 

 دليل ِلمن قال .#ويوِتر اِإلقَامةَ، ر ِبالَلٌ أَنْ يشفَع اَألذَانَأُِم$: ِفي قوله: أوالً
وأصرح منه ِفي الداللة على الوجوب ، بفرضيتها؛ ألن األمر بصفة الشيء أمر به

فذكر . # ...جأتينا رسولَ اهللا $: حديث مالك بن الْحويرث ِفي الصحيحني قال
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ِجعوا ِإلَى أَهِليكُم فَعلِّموهم ومروهم وصلُّوا كَما  ار$قَالَ : الْحديث إلَى أن قَالَ
 . #وليؤمكُم أَكْبركُم،  فَإذَا حضرِت الصالَةُ فَليؤذِّنْ لَكُم أَحدكُم،)١(رأيتموِني أُصلِّي

عن ، وروينا بإسناد ِفي غاية الصحة من طريق حماد بن زيد: قال ابن حزم
وافد  وكان -عن أبيه    :   أن عمرو بن سلمة الْجرمي أخربه   -السختياِني    :  يعِني -أيوب  

، صلُّوا صالَةَ كَذَا ِفي ِحِني كَذَا$:  قَالَ لهجأن رسولَ اهللا : -جقومه إلَى النِبي 
وليؤمكُم ،  أَحدكُمفَإذَا حضرِت الصالَةُ فَليؤذِّنْ لَكُم، وصلُّوا صالةَ كَذَا ِفي ِحيِن كَذَا

 . #أَكْثركُم قُرآنا
واتِخذْ مؤذِّنا الَ يأخذُ علَى أَذَاِنِه  $: وِفي حديث عثمان بن أِبي العاص الثقفي

ومجاهد بفرضيتهما ، وعطاء، ومالك، وأحمد، فلهذا قال أهل الظاهر. #أَجرا
 . على اختالف بينهم ِفي كيفية الواجب

واألول أرجح ألنه األظهر من ، شافعي وأبو حنيفة إلَى سنيتهاوذهب ال
 . واهللا أعلم، النصوص

دليل أن السنة شفْع ألفاظ األذان إالَّ كلمة . #يشفَع اَألذَانَ$: ِفي قوله: ثانيا
 . فإنها واحدة باإلجماع، التوحيد ِفي آخره

J ولكن اختلفوا من ذلك ِفي مسألتني: 
لكن رجح ، وقد جاءت األحاديث باألمرين، تربيع التكبري وتثنيته : األولَى

 . الْجمهور أحاديث التربيع لكثرِتها واشتماِلها على زيادة
والصادق بتثنية التكبري؛ ، والقاسم، والْهادي، وزيد بن علي، وقال مالك

أهل   وبعمل   ، ب وأِبي محذُورة    ،  عبد اهللا بن زيد      :  عمالً ببعض روايات حديثي         
 .الْمدينة

                                                 

 ).األلباِني. (#وصلُّوا كَما رأيتموِني أُصلِّي  $: عند مسلم قولهليس ) ١(
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يخفض ِبهما ، وهو أن يأِتي بالشهادتني أوالً-اختلفوا ِفي الترجيع : والثانية
 فذهب إلَى إثباته الْجمهور ومنهم األئمة -ثُم يعيدهما فريفع صوته ِبهما، صوته

 .  زيدوهو متأخر عن حديث عبد اهللا بن ، الثالثة؛ لثبوته من حديث أِبي محذُورة
والناصر إلَى عدم استحبابه تمسكًا بظاهر  ، والْهادوية، وذهب أبو حنيفة
 . حديث عبد اهللا بن زيد

وترجيع الشهادتني ،  القول بالتخيري بني تربيع التكبري وتثنيته: واألرجح
وهو مذهب جماعة من ، وبذلك يحصل الْجمع بني مختلف األحاديث، وعدمه

لَماءأِجلَِّة الع . 
عند غري  . #قَد قَامِت الصالَةُ$: إالَّ، يؤخذ منه أن ألفاظ اإلقامة فُرادى: ثالثًا

: بزيادةوأبو داود    ،  ومسلم  ،  واألول أرجح كما روى البخاري          ،  ومعها عنده     ،  مالك 
 . #إالَّ اِإلقَامة$

 والثوري إلَى أن ألفاظ اإلقامة شفعا، وابن الْمبارك، وذهب أبو حنيفة
كَانَ أَذَانُ $: واحتجوا ِبحديث عبد اهللا بن زيد عند أِبي داود بلفظ، كاألذان

وأُِعلَّ بانقطاعه بني عبد اهللا بن  . # شفْعا شفْعا ِفي اَألذَاِن واِإلقَامِةجرسوِل اهللا 
 . ومال الشوكاِني إلَى صحته، زيد وعبد الرحمن بن أِبي ليلى

 .  حديث أِبي محذُورةوال شك أن الشفع ثابت من
 . واهللا أعلم، القول بالتخيري بني الشفع واإلفراد: فاألولَى
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  ج أَتيت النِبي     $:  قَالَ� )١(  عن أَِبي جحيفَةَ وهب بن عبِد اهللا السوائي        ]٦٦[
،  بوضوٍء فَِمن ناِضح وناِئلفَخرج ِبالَلٌ: قَالَ، وهو ِفي قُبٍة لَه حمراَء من أَدٍم

فَتوضأَ : قَالَ ، كَأَني أَنظُر ِإلَى بياَِض ساقَيهِ    ،  وعلَيِه حلَّةٌ حمراءُ   جفَخرج النِبي  : فَقَالَ
حي علَى : االًفَجعلْت أَتتبع فَاه هاهنا وهاهنا يقُولُ يِمينا وِشم: قَالَ، وأَذَّنَ ِبالَلٌ

ثُم لَم ، فَتقَدم وصلَّى الظُّهر ركْعتيِن، ثُم رِكزت لَه عنزةٌ.  حي علَى الْفَالَِح، الصالَِة
 . #يزلْ يصلِّي ركْعتيِن حتى رجع ِإلَى الْمِدينِة

<|†�Ö] 

J      ديثديث من ق   : موضوع الْحن الْحكَوتقَة صة تدخل ِفي أبواب أخرى   يفَرتم
،  الْحيعلَتينودخول الْحديث فيه من ناحية االلتفات عند             ، من األحكام منها األذان      

 .وهذه هي الْمناسبة بينه وبني الباب
Jاتدفرالْم : 

 . وأسفله واسع، البناء الْمخروط الذي يكون أعاله ضيق: القبة
  .صفة للقبة: حمراء

 .وهو الِْجلد الْمدبوغ، جمع أديم: األدم
 . الذي يتساقط من أعضائهج الناضح اآلخذ من ماء وضوء رسول اهللا : ناضح

 .هو الذي يأخذ من بلل يد صاحبه: والنائل
 . وحمراء صفة للحلَّة، إزار ورداء من الربود اليمنية: الْحلة

                                                 

وهب : ويقَال له، صحاِبي معروف مشهور بكنيته، أِبي جحيفَة وهب بن عبد اهللا السوائي) ١(
 ).٧٥٢٩ت . (ومات سنة أربع وسبعني، صحب عليا، الْخري
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 .  وهو يلوي عنقه يمِينا وِشماالً عند الْحيعلَتينأنظر إليه: أي، ببصري: أي: أتتبع فَاه
Jاِليمى اإلجعنالْم  : 

،  بقلوب واعيةج يلقون النِبي يلقد ترك الوازع اإليماِني الصحابة 
وسمعه وأبصار تلحظ لَحظ الْحريص الْمتلهف إلَى تسجيل كل ما رآه ، وآذان مصغية

ومن ، ويحذوه عند الْحاجة، االحتفاظ به كنزا يرجع إليهثُم ، على صفَحات قلبه
وخروج بالل بالْماء ، هذا تسجيل أِبي جحيفة لنا كل ما رآه وسمعه كصفة قبته

 على ما تساقَط من يوتزاحم الصحابة ، وخروجه ِفي الْحلَّة الْحمراء، له
التفات بالل عند الْحيعلَتين من أذانه و، يتمسحون به للتربك،  من الْماءجأعضائه 

وصالته قصرا إلَى ، جوركز العنزة ِلجعلها سترة له ، إلَى جهة اليمني والشمال
 . أن رجع إلَى الْمدينة

Jديثفقه الْح : 
  ج  من اإلجالل والتعظيم للنِبي         يفيه مدى ما كان عليه الصحابة           : أوالً    ●

يبية؛ إذ قالحيث كان ذلك مدشركني يوم الْحب من بعض الْمجواهللا $: ثَار الع
لَقَد قَدمت علَى ِكسرى وقيصر فَلَم أَر أحدا ِمنهم يعظمه قَومه ما يعظِّم ،  قَوميا

الَّ واهللا ما يتركُونَ لَه بصاقَة والَ نخامة تسقط علَى األرض إ، أصحاب محمد محمدا
 . الْحديث#..وإن أَمر ابتدروا أَمره ، وإن توضأَ كَادوا يقْتتلونَ علَى وضوِئِه، تدلَّكُوا ِبها
يؤخذ من الْحديث التماس الربكة ِبما البسه  : "قال ابن دقيق العيد: ثانيا ●

ويعدى ، ج به النِبي فإنه ورد ِفي الوضوء الذي توضأ، الصاِلحون ِبمالبسته
 .انتهى". بالْمعنى إلَى سائر ما يالبسه الصاِلحون

J وهذا باطل ألمور: قلت : 
؛ ألنه لَم ينقل عن أحد من الصحابة أنه جأن هذا خاص بالنِبي : أحدها
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ع إجماوهذا   ،  فعل ذلك بأِبي بكر وال عمر وال سائر العشرة الْمشهود لَهم بالْجنة                   
 .منهم على الْخصوصية

 . وال دليل، التعدية تحتاج إلَى دليل: ثانيا
وِبهذَا توصل ، أن التربك بالصاِلِحني أقرب الذَّرائع إيصاالً إلَى الشرك: ثالثًا

 .الرشادواهللا الْهادي إلَى سبيل       ، إبليس إلَى إدخال الشرك على بِني آدم ِفي كل قرن             
وعارضته أحاديث ، جواز لبس األحمر: #حلَّة حمراء$: قولهيؤخذ من : ثالثًا

 . النهي عن الْحمرة وعن لبس الْمعصفَر إن صحت
وأن ، وجمع بينهما ابن القيم بأن النهي عنه إنما هو عما كان أحمر بحتا

 .)١(هاهذا الْحديث وحديث الرباء فيما كان مخططًا بالْحمرة مع ألوان غري
وقد ، دليل على طَهارة الْماء الْمستعمل. #فَِمن ناِضح وناِئل$: ِفي قوله: رابعا

 .تقَدم
حي : فَجعلْت أَتتبع فَاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وِشماالً$: ِفي قوله: خامسا

ستحباب التفات الْمؤذِّن عند الْحيعلَتين دليل على ا .#حي علَى الْفَالَِح، علَى الصالَِة
 .من األذان يمينا وِشماالً بوجهه

 . استحباب الصالة إلَى السترة. #فَرِكزت لَه عنزةٌ$: ِفي قوله: سادسا
تى ثُم لَم يزلْ يصلِّي ركْعتيِن ح، ثُم صلَّى الظُّهر ركْعتيِن$: ِفي قوله: سابعا

 . واهللا أعلم،  عليهجومواظبة النِبي ،  سنية القصر ِفي السفر.#رجع ِإلَى الْمِدينِة
 جأن أزرة النِبي : #كَأني أَنظُر ِإلَى بياِض ساقَيِه$: يؤخذ من قوله: ثامنا

 . كانت إلَى نصف الساق
                                                 

)١ (مع فرع التصحيح: قُلتيصح فيه حديثوالنهي عن ، الْج ر لَممفال داعي للجمع، األح .
 ).األلباِني(
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]٦٧[ رمِن عِد اهللا ببع نب ع ،سر نقَالَجوِل اهللا ع هِإنَّ ِبالَالً $:  أَن
 . متفق عليه. #فَكُلُوا واشربوا حتى يؤذِّنَ ابن أُم مكْتوٍم، يؤذِّنُ ِبلَيٍل

<|†�Ö] 

Jديثِن ِفي مسجد:  موضوع الْحيؤذِّناذ مخواألذان للصبح قبل وقتها، ات. 
Jاتدفرالْم : 

 .ِفي ليل: أي، الباء ظرفية: ِبلَيل
 .إلَى أن يؤذِّن: أي، حرف غاية: حتى
Jاِليمى اإلجعنالْم  : 

:  أي- أصحابه أن بالالً يؤذِّن قبل دخول الفجر بقصد التنبيه جأخرب النِبي 
،    فال يتركن أحد سحوره لذلك      -وإيذان الْمتهجدين بقرب الفجر          ،  إليقاظ النائمني     

فإنه ال يؤذن إالَّ بعد طلوع    ، سمع أذان ابن أم مكتوم   ولكن ليأكل وليشرب حتى ي  
 .الفجر
Jديثفقه الْح : 

وهو ، فيه دليل على جواز األذان ِفي الفجر خاصة قبل دخول الوقت: أوالً
ومنع ذلك الثوري وأبو حنيفة قياسا على ، مذهب الْجمهور ومنهم األئمة الثالثة

 . سائر األوقات
 . واز اتخاذ مؤذنين ِفي مسجد إذا دعت الْحاجةفيه ج: ثانيا
 . كراهتهونقل عن ابن مسعود وابن الزبري         ، فيه جواز اتخاذ مؤذِّن أعمى         : ثالثًا  

 . فيه أن الفجر األول يحل فيه السحور: رابعا
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وجوب   :# كْتومٍ فَكُلُوا واشربوا حتى يؤذِّنَ ابن أُم م           $:  قد يفهم من قوله    : خامسا 
، وابن الْمنذر، وبه قال ابن خزيمة، إعادة األذان بعد طلوع الفجر ِلمن أذَّن قبله

 . وطائفة من أهل الْحديث، والْحسن البصري
: إالَّ أن الْحديث ليس بواضح الداللة على ذلك؛ وِلهذَا قال الْجمهور

، والترمذي، ما رواه أبو داودوهو األرجح ِل. يكتفى باألذان الذي قبل الفجر
،   بطولهوساقه أحمد شاكر ِفي تعليقه على الترمذي              ، وأحمد مختصرا    ، وابن ماجه    

 :  وأنا أذكر محل الشاهد منه فأقول     ، " فتوح مصر "وعزاه إلَى ابن عبد الْحكم ِفي     
، فلزمته وكنت قويا،  من أول الليل-جرسول اهللا : أي-ثُم اعتشى $: قال

فَلَما كان ، ان أصحابه ينقطعون عنه ويستأخرون حتى لَم يبق أحد غرييوك
أقيم يا رسول اهللا؟ فينظر إلَى : وجعلت أقول، أوان صالة الصبح أمرِني فأذنت

ثُم انصرف إلَي وقد ، حتى إذا طلع الفجر نزل فَتبرز. الَ: ويقول، ناحية الْمشرق
.   يكفيكإالَّ شيء يسري ال  ، ال : ؟ فقلت  ماء يا أخا صداء     هل من  : فقال  ، تالحق أصحابه    

فرأيت بني كل ، فوضع كفه ِفي اإلناء، ففعلت. اجعله ِفي إناء وائتِني به: فقال
ناد . لوال أني أستحي من ربي يا أخا صداء لسقينا واستقينا: فقال، أصبعني عينا تفور

فأراد أن ، ثُم جاء بالل،  فأخذ من أراد فناديتمن له حاجة ِفي الْماء؟: ِفي الناس
 .#ومن أذَّن فهو يقيم، إنَّ أخا صداء أذَّن: جفقال رسول اهللا ، يقيم

 ورواته كلهم ثقات إالَّ عبد الرحمن، وهذا حديث حسن صحيح: قال أحمد شاكر
 . ابن زياد بن أنعم

،   يى بن سعيد القطان    ووثقه يح   ، وابن عدي  ، وقد ضعفَه أحمد بن حنبل    : قلت
 . الْحديثمقَارب :  وقال فيه البخاري    ، وأحمد بن صاِلح ، ويعقوب بن شيبة   

إنما تكلم الناس ِفي : وحكى الشوكاِني عن أِبي بكر بن أِبي داود قال
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: أين رأيته ِبها؟ قال: فقالوا له، اإلفريقي وضعفوه؛ ألنه روى عن مسلم بن يسار
ولَم ، -البصري: يعنون-ما دخل مسلم بن يسار إفريقية قط : فقالوا. بإفريقية

 . الطنبزي روى له: يعلموا أن مسلم بن يسار آخر يقَال له
وحكى أحمد شاكر أيضا أن أبا العرب التميمي أثنى عليه ِفي كتابه  

 ". طبقات علماء إفريقية"
إن : سحنونلقلت  : عن محمد بن سحنون قال        ،  وروي عن عيسى بن مسكني          

الرحمن بن ما سمعت يحيى وال عبد الرحمن يحدثان عن عبد : أبا حفص الفالس قال
وأهل بلد الرجل ، عبد الرحمن ثقة، لَم يصنعا شيئًا: فقال سحنون. زياد بن أنعم

والذي ظهر ِلي بالتتبع أن كثريا من علماء الْجرح والتعديل من ، أعرف به وأعلم
: ل الْمشرق كانوا أحيانا يخطئون ِفي أحوال الرواة والعلماء من أهل الْمغربأه

 . مصر وما يليها إلَى الغرب
،  فإن أهل بلد الرجل أعرف به من غريهم، وناهيك ِبما قاله سحنون: قلت

فمن هنا يترجح قول من ، وقد بين أبو بكر بن أِبي داود وجه خطأ القادحني فيه
 .)١(واهللا أعلم، ولزم القول به، فَصح الْحديث، قَه على قول من ضعفَهوثَّ

                                                 

)١ (ذكر؛ فقد : قُلت نِفي هذه النتيجة نظر عندي؛ ذلك ألن اإلفريقي هذا وإن كان قد وثقه م
، ويحيى القَطَّان، وابن معني، أحمد: ضعفه جماعةٌ كبرية من أئمة الْحديث وأعالمهم مثل

وابن ، والساجي، وابن خراش، وابن خزيمة، والْجوزجاِني،  محمدوصاِلح بن، والترمذي
فيبعد جدا أن يجمع هؤالء األجلة على تضعيف الرجل بدون ، وتأِتي تسمية بعضهم، عدي

 . معرفة أو حجة
 ". بشرط أن يكون مفَسرا، أن الْجرح مقَدم على التعديل: "ومن القواعد الْمقَررة 

، فقد ذكر بعض العلماء ما يدل على السبب الْجارح وهو سوء الِْحفظ، و كذلك هناوه
 . وكثرة الغلط مع السالمة من سوء القصد

= 



  > ��������د��������א����م
١٦٣ 

]٦٨[ ِريدِعيٍد الْخأَِبي س نولُ اهللا :  قَالَ� عسجقَالَ ر :$ مِمعتِإذَا س
 .#الْمؤذِّنَ؛ فَقُولُوا ِمثْلَ ما يقُولُ

<|†�Ö] 

Jديثؤذِّن:  موضوع الْحإجابة الْم. 
Jفات الْمدر: 

ويجوز ، مثل الذي يقول: ويكون الْمعنى، موصولة" ما"يجوز أن تجعل 
 . مثل قوله: ويكون التقدير، أن تجعلها مصدرية

                                                 

= 

 : وإليك كلماِتهم الدالة على ذلك    
كان صادقًا خشنا غري : وقال الْجوزجاِني. وهو ضعيف، ليس به بأس: فقال ابن معني

رجل ، وهو ثقة صدوق، ضعيف الْحديث: وب بن شيبةوقال يعق. محمود ِفي الْحديث
: وقال صاِلح بن محمد. وِفي حديثه ضعف، ال بأس به: وقال يعقوب بن سفيان. صاِلح

كان من أهل العلم : وقال أبو الْحسن بن القطان. ولكن كان رجالً صاِلحا، منكر الْحديث
والْحق ، ثقه ويربأ به عن حضيض رد الروايةومن الناس من يو، والزهد بال خالف بني الناس

 . وهو أمر يعتري الصاِلحني، فيه أنه ضعيف؛ لكثرة روايته الْمنكَرات
فهم ، فأنت ترى كلمات هؤالء األئمة متفقة على أن الرجل صدوق ِفي نفسه غري كذوب

وهو ضعف ، ا فات أولئكولكنهم يزيدون عليهم بأنهم عرفوا فيه م، يلتقون مع الذين وثقوه
 -بعد أن أثنى عليه-وقد ذكر أبو العرب نفسه ، وكثرة الْمنكَرات الَِّتي وقعت فيه، حديثه

فكيف يكون حديثه صحيحا من هذا حاله ِفي ، أنهم أنكروا عليه أحاديث منها هذا الْحديث
 !! الرواية؟

وأن كال ، ا تكَلُّم الناس ِفي اإلفريقي ليس بصوابإنم: ومن ذلك يتبين أن قول ابن أِبي داود
من التوثيق فيه والتضعيف ليس بصحيح على ما يقتضيه البحث العلمي الْمستند على القواعد  

 ).األلباِني. (’ا. األصولية
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Jاِليمى اإلجعنالْم  : 
 .  من سمع األذان أن يقول مثل ما يقول الْمؤذِّن متابعا لهجأمر النِبي 

Jديثفقه الْح : 
 أن اإلجابة :#ِإذَا سِمعتم الْمؤذِّنَ؛ فَقُولُوا ِمثْلَ ما يقُولُ $: ذ من قولهيؤخ: أوالً

 . فَمن لَم يسمعه لصمم أو بعد ال تلزمه، مشروطَة بالسماع
الْحنفية وهم  ، دليل للقائلني بوجوب اإلجابة       : #فَقُولُوا    $ : يؤخذ من قوله  :  ثانيا  

 .  صارف لهوالظاهرية؛ ألنه أمر وال
 سِمع جأنَّ النِبي $: وقال الْجمهور باالستحباب؛ مقتدين ِبما رواه مسلم

 . الْحديث. # ...خرجت ِمن الناِر: ولَما تشهد قَالَ. علَى الِْفطْرِة: فَلَما كبر قَالَ، مؤذنا
وعدم ذكر الشيء ، ى الْمؤذِّنوال شك أنه لَم يقع ِفي هذا الْحديث الرد عل

،  رد عليه ولَم يذكر ذلك الراويجفيحتمل أن النِبي ، ال يدل على عدم وقوعه
 . الوجوبوهو  ، فَتبين أن هذا الْحديث ال يصلح لصرف حديث الباب عن ظاهره               

ل دليل أنه يلزم السامع أن يرد كل كلمة عقب قو. #فَقُولُوا$: ِفي قوله: ثالثًا
 .الْمؤذِّن بدون تريث؛ ألن الفاء تقتضي الترتيب والتعقيب

عموم التماثل بني ألفاظ الْمؤذِّن : #فَقُولُوا ِمثْلَ$: يؤخذ من قوله: رابعا
 . والراد، والرد هو أن يرد كل كلمة كَما سمعها

 ، �اب غري أن هذا العموم مخصوص ِبما رواه مسلم عن عمر بن الْخطَّ
، اهللا أَكْبر: فَقَالَ أَحدكُم. اهللا أَكْبر، اهللا أَكْبر: ِإذَا قَالَ الْمؤذِّنُ$:  أنه قَالَجعن النِبي 

رقَالَ. اهللا أَكْب ِإالَّ اهللا: ثُم أَنْ الَ ِإلَه دهِإالَّ اهللا: قَالَ. أَش أَنْ الَ ِإلَه دهقَالَ. أَش ثُم : دهأَش
. حي علَى الصالَِة: ثُم قَالَ. أَشهد أَنَّ محمدا رسولُ اهللا: قَالَ. أَنَّ محمدا رسولُ اهللا

.  الَ حولَ والَ قُوةَ ِإالَّ ِباهللا: قَالَ. حي علَى الفَالَِح: ثُم قَالَ. الَ حولَ والَ قُوةَ ِإالَّ ِباهللا: قَالَ
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الَ ِإلَه : قَالَ. الَ ِإلَه ِإالَّ اهللا: ثُم قَالَ. اهللا أَكْبر، اهللا أَكْبر: قَالَ. اهللا أَكْبر، اهللا أَكْبر: ثُم قَالَ
 . #ِمن قَلِْبِه دخلَ الْجنةَ. ِإالَّ اهللا

واهللا حسبنا ونعم ، فهذا يقتضي أن يبدل السامع الْحيعلتني بالْحوقَلَة
 .ى اهللا على نبينا محمدوصلَّ، الوكيل

 

 

 

 

J@J@J@J@J 




�	�א��������م�� <  
١٦٦ 

�í×fÏÖ]�Ù^fÏj‰]�h^e 

]٦٩[ رمِن عِن ابولَ اهللا $: ب عسِر ج أَنَّ رلَى ظَهع حبسكَانَ ي
 . #وكَانَ ابن عمر يفْعلُه، حيثُ كَانَ وجهه يوِمئُ ِبرأِسِه، راِحلَِتِه

 . #وِتر علَى بِعِريِهكَانَ ي$: وِفي ِروايٍة
 . #غَير أَنه الَ يصلِّي علَيها الْمكْتوبةَ$: وِلمسِلم

اِريخِللْبو :$اِئضِإالَّ الْفَر#. 

<|†�Ö] 

Jديثاحلة:  موضوع الْحالتطوع على الر. 
Jاتدفرالْم : 

، سبحان اهللا: ى قولوالتسبيح ِفي عرف الشرع يقع عل، يتنفَّل: أي: يسبح
 .وعلى الصالة النافلة

 .يشري: أي: يومئ
 .ناحيته الَِّتي يتوجه إليها: أي: وجهه

 .هي الفرائض: الْمكتوبة
Jاِليمى اإلجعنالْم  : 

ولقد وصفَها ،  من بني الشرائع بالسماحة واليسرجامتازت شريعة نبينا 



  > ��������د��������א����م
١٦٧ 

فهاهو الشارع يتطوع على راحلته ِفي السفَر؛ . #ِة السمحِةبِعثْت ِبالْحِنيِفي$: بقوله
فينالوا بذلك ، ليتأسى به الْمكَلَّفُون؛ وليكون ذلك ميسرا لالستكثار من العبادة

 . ويومئ بالركوع والسجود، األجر العظيم
 .فلم يِبح لَهم فيها ذلك؛ ألنها محصورة: أما الْمكتوبة

Jديث فقه الْح: 
، فيه دليل على مشروعية صالة النافلة على الراحلة حيثما توجهت به: أوالً

 . حكى اإلجماع عليه النووي وابن حجر، وهو مجمع عليه ِفي السفَر
 ؟ هل يجوز فيه ذلك أم ال: وإنما اختلفوا ِفي الْحضر

، وأبو سعيد اإلصطخري من الشافعية، أبو يوسف: فذهب إلَى جوازه
 . ومنعه الْجمهور، وأهل الظاهر

أما النصوص فهي ترجح ما ذهب إليه الْجمهور؛ ألن ما ورد مطلقًا يجب 
 .حمله على الْمقيد بالسفر

فاستحب : -عند تكبرية اإلحرام: أي-ثُم اختلفوا ِفي استقبال القبلة عند البدء 
أَنَّ $: � بسند ال بأس به عن أنس  ذلك أحمد وأبو ثور؛ ِلما رواه أبو داود

 كَانَ ِإذَا سافَر فَأَراد أَنْ يتطَوع؛ استقْبلَ ِبناقَِتِه الِْقبلَةَ فَكَبر ثُم صلَّى جرسولَ اهللا 
ه ِركَابههثُ وجيح#. 

اء  اإليمومطلقه يقتضي     ، الْحديث يدل على اإليماء       :  قال ابن دقيق العيد      : ثانيا  
 . بالركوع والسجود

الركوع؛ يكون اإليماء ِفي السجود أخفض من اإليماء ِفي : والفقهاء قالوا: قال
 . وال ما ينفيه، وليس ِفي الْحديث ما يدل عليه، ليكون البدل على وفق األصل

،  بالكَمالوسبحان من تفَرد     ، -رِحمه اهللا  -وهذه غفلة منه مع جاللته       : قلت 
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إالَّ أن أبا الزبري مدلس وقد -بو داود بسند رجاله رجال الصحيح فقد روى أ
 وهو يصلِّي علَى جأَنه جاَء إلَى النِبي $: � عن جابر بن عبد اهللا -عنعن فيه

#والسجود أَخفَض ِمن الركُوِع، راِحلَِتِه نحو الْمشِرِق
)١(. 

 أن الوتر سنة ":#كَانَ يوِتر علَى بِعِريِه$: ي ِروايٍة وِف: "يؤخذ من قوله: ثالثًا
 . وقد بسط الكالم عليه ِفي بابه، وليس بواجب

: وِللْبخاِري. #غَير أَنه الَ يصلِّي علَيها الْمكْتوبةَ$:  وِلمسِلم:ِفي قوله: رابعا
$اِئضإالَّ أنه ، امح فيها كما يتسامح ِفي النافلة دليل أن الفريضة ال يتس.#ِإالَّ الْفَر

 . لكن ال يعفى ِفي استقبال القبلة، يستثنى من ذلك حالة الْمطَر ِلحديث
 .وباهللا التوفيق، -إن شاء اهللا-أما أحكام صالة الْخوف فسيأِتي الكالم عليها 
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)١ (ديث: قُلتا هو على داللة هذا الْحماب من طرف ابن دقيق العيد بأن كالمه إنومكن الْجوي ،
. ال لنفي جنس الْحديث بل للعهد وهو هذا، وليس ِفي الْحديث إيماء: والنفي الذي ِفي قوله

،   لكن كان عليه أن ينبه على غريه من الْحديث ِمما يدل على ما ذهب إليه الفقهاء لتتم الفائدة        
 ال يحتج به نه وإن كان يبدو ألول وهلة أ-جزاه اهللا خريا  -كحديث جابر الذي ذكره الْمؤلف    

  -رِحمه اهللا-بيد أنه قد صرح بالتحديث ِفي رواية اإلمام أحمد ، من أجل عنعنة أِبي الزبري
وإسناده صحيح على أنَّ اإلمام أحمد قد روى حديث ، )٢/٥(والبيهقي ، )٣٨٠ و٣/٢٩٦(

 ).األلباِني. (ويجعل السجود أخفض من الركوع، بزيادة) ٢/٧٣(الباب 
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]٧٠[ رمِن عِد اهللا ببع نا$:  قَالَب عمنيالَِة باٍء ِفي صِبقُب اسالن 
وقَد أُِمر أَنْ ،  قَد أُنِزلَ علَيِه اللَّيلَةَ قُرآنٌجِإنَّ النِبي : فَقَالَ، الصبِح ِإذْ جاَءهم آٍت

 .#الْكَعبِةفَاستداروا ِإلَى ، وكَانت وجوههم ِإلَى الشاِم، فَاستقْبلُوها، يستقِْبلَ الِْقبلَةَ

<|†�Ö] 

Jديثحويل القبلة :  موضوع الْحت. 
Jاتدفرالْم : 

ثُم اللتقاء ، حذفت الضمة لالستثقال، آِتي: أصله، اسم فاعل من أتى: آٍت
 .الساكنني

 . ويروى بفتحها للخرب، يروى بكسر الباء لألمر: فاستقبلوها
 . إلَى جهة الكعبةانصرفوا عن جهة بيت الْمقدس : أي: فاستداروا

Jاِليمى اإلجعنالْم  : 
 -عليهمرضوان اهللا   -نأخذ من هذا الْحديث درسا عن مدى طواعية الصحابة               

فقد استداروا عن القبلة األولَى لَما ، جوامتثاِلهم ألمره وأمر رسول اهللا ، Tهللا 
 . جلوا ذلك إلَى التمامولَم يؤ، بلغهم نسخها إلَى القبلة الثانية وهم ِفي صالِتهم

Jديثفقه الْح : 
،  وقد أباه قوم، ِفي هذا الْحديث دليل على جواز العمل ِبخرب الواحد: أوالً

وقد بسط القول ِفي ذلك ، واألدلة على بطالن مذهبهم من الكتاب والسنة كثرية
 ". اختالف الْحديث" ِفي مقَدمة كتابه -رِحمه اهللا-الشافعي 
 . فيه جواز نسخ السنة بالكتاب: نياثا

 . فيه أن األحكام الشرعية ال تلزم إالَّ بعد البالغ: ثالثًا
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 .Tفيه الْمبادرة بامتثال أوامر اهللا : رابعا
 .  وبالقرب منهجفيه جواز االجتهاد ِفي زمن الرسول : خامسا
فإذا ،  ما لَم يبلغه الناسخفيه أن الالزم على العبد العمل بالْمنسوخ: سادسا

 .واهللا أعلم، بلغه لزمه ترك الْمنسوخ والعمل بالناسخ
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]٧١[ ِرينيِن سِس بأَن ناِم$:  قَالَ)١(� عالش ِمن قَِدم نا ِحيسا أَنلْنقْباست ،
 يساِر    عن:  يعِني  -اٍر ووجهه ِمن ذَا الْجاِنِب       فَرأيته يصلِّي علَى ِحم       ، فَلَِقيناه ِبعيِن التمرِ      

 جلَوالَ أَني رأَيت رسولَ اهللا : فَقَالَ!! رأَيتك تصلِّي ِلغيِر الِْقبلَِة:  فَقُلْت-الِْقبلَِة
هلْتا فَعم لُهفْعي#. 

<|†�Ö] 

Jديثا :  موضوع الْحة تطوعابالة على الدفَرالصِفي الس. 
Jاتدفرالْم : 

 . أخو محمد بن سريين: أنس بن سريين
 .خرجنا للقائه: أي: استقبلنا أنس بن مالك

 .مدينة من مدن العراق العرِبي: عني التمر
Jاِليمى اإلجعنالْم  : 

يما والس، الْمعاملة ِبما يقَوي الروابط الروحية والودية: من أهداف الشرع
، أو مزاملَة، أو شياخة، أو والء، أو صهر، إذا كان بني الشخصني اتصال نسب

،   الستقبالهوالْخروج   ، وإظهار البشر والسرور ِلمقدمه           ، وذلك يكون بتحسني الْخلُق        
بل ، ومع ذلك فلم يكن غافالً، ومن هذا استقبال أنس بن سريين لشيخه ومواله

فقد سأله عن السبب الْحامل له على الصالة ، فادةكان بحاثًا حريصا على االست
 . -صلَوات اهللا عليه-فأفاده أنه ِفي فعله هذا متأس بالنِبي الكَريم ، إلَى غري القبلة

                                                 

أبو عبد اهللا البصري، أخو محمد؛ ثقة من :  أنس بن سريين األنصاري، أبو موسى، وقيل)١(
 .، روى له الْجماعة)٥٦٨ت . (سنة عشرين: الثالثة، مات سنة ثَمانية عشرة، وقيل
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Jديثفقه الْح : 
إالَّ أن ِفي ، ِفي الْحديث دليل على جواز التنفل على الدابة وقد تقَدم: أوالً

 . فيؤخذ منه الصالة عليها،  كون الدابة ِحماراهذا الْحديث زيادة
 احتمال هل .# يفْعلُه ما فَعلْتهجلَوالَ أَني رأَيت رسولَ اهللا $: ِفي قوله: ثانيا

: أو الصالة على الِْحمار؟ ويترجح األول لقوله، الْمراد ترك القبلة ِفي النافلة
 . #غَيِر الِْقبلَِةرأَيتك تصلِّي ِإلَى $

،   ج لكن يبقى اإلشكال ِفي الصالة على الِْحمار هل أخذه أنس من فعل النِبي                
 أو قاسه على الراحلة؟

،  سعيدأن السراج روى من طريق يحيى بن         " : الفتح   "وقد حكى الْحافظ ِفي    
ى ِحماٍر وهو  يصلِّي علَجأَنه رأَى النِبي $: �عن أنس ، عن سعيد بن يسار

 . إسناده حسن: ثُم قال. #ذَاِهب إلَى خيبر
عن سعيد بن ، وله شاهد عند مسلم من طريق عمرو بن يحيى الْمازِني

: قال. # علَى ِحماٍر وهو متوجه ِإلَى خيبرجرأَيت النِبي $: عن ابن عمر، يسار
 .  إليه البخاريفهذا يرجح االحتمال الذي أشار

،   " الِْحمارباب صالة التطوع على    :  "يريد بذلك تبويب البخاري بقوله           : قلت 
الصالة على : أي، أنه أراد بذلك مجمل الفعل: والذي يظهر من عبارة أنس

 . واهللا أعلم، وإلَى غري القبلة، الِْحمار
 .فيه تلقي الْمسافر: ثالثًا

 . ن مستنده ِفي فعلهفيه سؤال التلميذ شيخه ع: رابعا
 . فيه اإلجابة بالدليل: خامسا
 مصدر للشرع كأقواله؛ ألن البيان يعم جفيه أن أفعال رسول اهللا : سادسا

 . الْجميع
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 تخصيص هذا الْحديث وحديث ابن عمر ِفي الصالة على الراحلة ِفي :سابعا
طوع ِفي بالت. ]١١٥:البقرة[ ﴾    ﴿: وهي قوله تعالَى، لآلية
 .واهللا أعلم، السفر
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سووا صفُوفَكُم؛  $: جقَالَ رسولُ اهللا :  قَالَ� عن أَنِس بِن ماِلك ]٧٢[
 .رواه مسلم. #فَِإنَّ تسِويةَ الصفُوِف ِمن تماِم الصالَِة

<|†�Ö] 

Jديثالصفوف:  موضوع الْح. 
Jاتدفرالْم : 
واسيه: ووسى الشيء يوأقامه على ما يليق به: أي، من س . 

 .كَمال الصالة: أي: تمام الصالة
Jاِليمى اإلجعنالْم  : 

،  -والْخلَلإقامتها وتعهدها من االعوجاج : أي- بتسوية الصفُوف جأمر النِبي 
 .-من مكَمالِتها: أي-وأخرب أن ذلك من تمام الصالة 

Jديثفقه الْح : 
والتسوية تقع على ، الْحديث دليل على مشروعية تسوية الصفوف ِفي :أوالً

الْمحاذَاة حتى يكون الصف مستقيما ال عوج فيه؛ ِلحديث النعمان بن بشري 
اآلِتي، وعلى التراص والتقارب ِفي الصف وإتمام الصفوف األول فاألول؛ ِلما 

أَالَ تصفُّونَ كَما $: جقَالَ رسول اهللا :  قَالَ�جابر بن سمرة رواه مسلم عن 
ِهمبر دالَِئكَةُ ِعنالْم فصا. تا؟ قَالَ: قُلْنهبر دالِئكَةُ ِعنالْم فصت فكَيونَ : وِتمي
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 فونُ ِفي الصاصرتية ومقَدالْم فُوفالص# . 
ديث ابن عمر عند أِبي : اومن التسوية أيضنقَطع؛ ِلحوصل الصف الْم

#ومن قَطَع صفا قَطَعه اهللا، من وصلَ صفا وصلَه اهللا$: داود
)١(.  

ثُم  ، أَِتموا الصف اَألولَ$:  قالجأن رسول اهللا : وله شاهد عن أنس عنده
 . # ِفي الصف الْمؤخِرفَِإنْ كَانَ نقْص فَلْيكُن، الَِّذي يِليِه

 . ِفي سنده محمد بن سليمان األنباري وهو صدوق: قال الشوكاِني
 .)٢(أنه وثقه الْخطيب" الْخالصة"ذكر ِفي : قلت
أن التسوية : #فَِإنَّ تسِويةَ الصفُوِف ِمن تماِم الصالَِة$: يؤخذ من قوله: ثانيا

غري أن فيه وعيدا كما ، وتركها ال يقدح ِفي صحتها، تزيد ِفي ثواب الصالة
 .واهللا أعلم، سيأِتي
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)١ (ا قال النووي وغريه: قُلتوإسناده صحيح كَم) .األلباِني.( 
)٢ (د ِفي م: قُلتمسنده قد تابعه اإلمام أح)اير ، والسند صحيح، )٣/٢٣٣غذكُور مواللفظ الْم

 ).األلباِني. (ِفي بعض األحرف للفظ أِبي داود
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:   يقُولُجسِمعت رسولَ اهللا :  قَالَب )١( عِن النعماِن بِن بِشيٍر]٧٣[
$فُوفَكُمنَّ صوسلَت ،وِهكُمجو نياهللا ب اِلفَنخلَي أَو# . 

،    يسوي صفُوفَنا حتى كَأنما يسوي ِبها الِْقداح               جانَ رسولُ اهللا     كَ $: وِلمسِلم  
       هنا عقَلْنع أَى أَنْ قَدى ِإذَا رتح  ،       ركَبأَنْ ي ى كَادتح ا فَقَامموي جرخ الً     ، ثُمجأَى رفَر

 .رواه مسِلم. #أَو لَيخاِلفَن اهللا بين وجوِهكُم،  صفُوفَكُملَتسونَّ، ِعباد اهللا: بادِيا صدره فَقَالَ

<|†�Ö] 

Jديثوالوعيد على تركها، تسوية الصفوف:  موضوع الْح. 
Jاتدفرالْم : 

 .ضد الْموافقة: الْمخالفة
 . تاختالف االتجاها: والْمراد، ِوجهكُم: أي: أو ليخالفن اهللا بني وجوهكم

وهي األعواد الَِّتي يقوم عليها السهم حني يربى؛ ألنه  ، جمع ِقدح: القداح
 .وإذا قُوم أصاب، إذا كان معوجا كان طائشا

Jاِليمى اإلجعنالْم  : 
 كيفية تسوية الصفوف حتى علم أنهم ي أصحابه جلقد علَّم النِبي 

فرأى ، غري أنه يلحظهم لَحظ الْمخترب، فوكل التسوية إلَى علمهم، قد فهموا ذلك
ففتوعدهم على عدم االمتثال بأمر يكون له ، رجالً قد خرج صدره من الص

 القلوب؛ فإذا اختلفت   ، األثر السيئ ِفي مجتمعهم أال وهو اختالف القلوب والْمقَاصد           
                                                 

ولد عام ، هو وأبوه صحابيان، النعمان بن بشري بن سعد بن ثعلبة األنصاري الْخزرجي) ١(
 ).٧٢٠٢ت ) (’٥٠(قُتل سنة ، ووِلي إمرة الكوفة، سكَن الشام، الِْهجرة
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وكل ذلك عقوبة ، وإذا اختلفت كلمتهم؛ جعل بأسهم بينهم، اختلفت الكلمة
هملَهاصيه، م على ترك أوامر ربع١(والتجرؤ على م(. 

                                                 

انظر وفَكِّر معي تجد أن ما وقعت فيه األمة اإلسالمية اليوم وقبل اليوم ، أخي الْمسلم: تنبيه) ١(
والْحروب ، وتبادل الشتائم، والتباغض والتعادي، وضعف الْمعنوية، من اختالف الكلمة

اض عن واإلعر، التخلف عن تعاليم دينهم: سببه، واستحالل بعضهم ِلحرمات بعض، الطاحنة
وِفي اآلخرة بدخول ، هديه الذي من اتبعه ضمنت له السعادة ِفي الدنيا بالغلب والتمكني

 . والنجاة من النار، الْجنة
أو تفكروا ِفي السبب الذي أوقعكم ِفي الذلة والْمهانة ، أما آن لكم أن تفيئوا، يا أمة محمد  

الشعوب برهة من الزمن غري قليلة؟وحكموا ، بعد أن تبوأ آباؤكم أوج العز ! 
 . واهللا ما أوقعكم ِفي ذلك إالَّ إعراضكم عن كتاب اهللا وسنة نبيكم، يا أمة محمد 

 : وهيا بنا فلنناقش هذه العبارة      
 ! أليس قد أمركم بالتوحيد فأشركتم؟
 !أليس قد أمركم باالتحاد فتفرقتكم؟

 !وى فتخاذلتم؟أليس قد أمركم بالتعاون على الرب والتق
 ! أليس قد أمركم بالتحابب فيه فتعاديتم؟

إالَّ من ، فآمنتم بالطاغوت وكفرتم به، وتكفروا بالطاغوت، أليس قد أمركم بأن تؤمنوا به
 !  شاء اهللا؟

فأعرضتم ، والرجوع إلَى حكمهما عند التنازع، أليس قد أمركم بتحكيم كتابه وسنة رسوله
 ! ورجعتم إليها عند التنازع إالَّ القليل منكم ؟، عداء اهللا ورسولهوحكمتم قوانني أ، عنهما

،   فأخرجتموهن باديات السوق واألعناق والصدور واألفخاذ              ،  أليس قد أمركم ِبِحجاب النساء    
 ! أعمالكم؟بل وِفي جميع ميادين     ، فأشركتموهن ِفي مجالسكم ومحافلكم         ، ناشرات الشعور   

فأعرضتم ،  وتتبعوه ِفي أعمالكم وأخالقكم وأزيائكمجأسوا برسوله أليس قد أمركم بأن تت
بل ِفي أعيادهم ، وتأسيتم باألوروبيني ِفي أعماِلهم وأخالقهم وأزيائهم، عن سنته وزيه

والتأسي بالكفَّار والتزيي ، وعاداِتهم حتى صار فيكم من يرى التأسي به والتزيي بزيه رجعية
 !!الغالب على كثري من الْمسلمني إالَّ من رحم اهللا؟وهذا هو ، بزيهم تقدما

= 
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Jديثفقه الْح : 
 .فيه سنية التعليم بالفعل: أوالً
 . فيه سنية تعديل الصفوف: ثانيا
 .فيه أنه من وظيفة اإلمام: ثالثًا

 . موجبة للعقوبة@جفيه دليل أن مخالفة الرسول : رابعا
ب اختالف االتجاهات والْمقَاصد الَِّتي فيه دليل أن عقوبة هذا الذن: خامسا

 .ينشأ عنها اختالف الكلمة
                                                 

= 

وحكَّمتم كتابه وسنة نبيه؛ لريجعن اهللا لكم العز ، واهللا لئن رجعتم إلَى ربكم، يا أمة محمد 
  ﴿: فقال، فإنه قد وعد الغلب ألوليائه، والنصر والتمكني الذي منحه آباءكم من قبل

 ﴾.  
وأنه هو الذي أَخر أهله عن موكب الْحضارة ، من يرى الدين رجعيةأترون من جنده 

 ! الْحديثة؟
أو ترون من جنده من يبيت عاكفًا على األفالم السينمائية وغريها كالدش واإلنترنت وغريها من                             

 !!   والْخسار؟ابوهي تنشر أمامه فظائع العالَم الْمنحرف الْمنحط ِفي هوة التب              ، الوسائل الْمرئية   

أو ترون من جنده من يبيت عاكفًا على أغاِني الفَاجرات، قرآن الشيطان ومنبت النفاق ِفي 
 ! القلب؟

 !ويستبيح الفُروج الْمحرمة؟، أو ترون من جنده من يحب الدعارة
 .إلَخ.. أو .. أو .. أو !! .. أو ترون من جنده من يشرب الْمسكرات؟

بل ومعظمه ِفي ! انظر وفَكِّر معي كيف تنصر أمة هذا الداء العضال كله فيها؟، ي الْمسلمأخ
 . جيلها الذي أعدته للذود عن حوزة اإلسالم وأهل اإلسالم

إن عظم الْمسئُولية أمام اهللا على والة األمور الذين رضوا بدخول : وإني ألقول بدون هوادة  
فنسأل اهللا أن ، يات اإللْحادية واألجهزة الْمفسدة إلَى بالدهم وأمتهمالقوانني األجنبية والدعا

ويوفقهم لكل ما ، وأن يرزقهم البطانة الصاِلحة، يأخذ بأيديهم إلَى تدارك الْخرق قبل اتساعه
 .’ا. فيه صالح لإلسالم والْمسلمني
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 ِلطَعام جأَنَّ جدته ملَيكَةَ دعت رسولَ اهللا : � عن أَنِس بِن ماِلك ]٧٤[
هتعنص ،هقَالَ، فَأَكَلَ ِمن ثُم :لِّي لَكُموا فَُألصقُوم .سِإلَى: قَالَ أَن تا فَقُمٍر لَنِصيح 

ا لُِبسطُوِل م ِمن دواٍء، قَِد اسِبم هحتضولُ اهللا ، فَنسِه رلَيع ا ، جفَقَامأَن فَفْتصو
اَءهرو ِتيمالْيا، واِئنرو ِمن وزجالْعولُ اهللا ، وسا رلَّى لَنجفَص ،فرصان ثُم# . 

وأَقَام ، فَأَقَامِني عن يِميِنِه،  صلَّى ِبِه وِبأُمِهجاهللا أَنَّ رسولَ $: وِلمسلْم
 .#الْمرأَةَ خلْفَنا
ِتيمِن ضمرية: الْيِد اهللا ببِن عِن بيسالْح دضمرية ج وه. 

<|†�Ö] 

Jديثالة:  موضوع الْحال ِفي الصجرأة مع الرموقف الْم. 
Jاتدفرالْم : 

 . واألول أشهر، بفتح الِْميم والالم: وقيل، وفتح الالم،  بضم الِْميم:ةملَيكَ
وهو شجر معروف له سعف كسعف ، فراش من الْحصري: أي: حصري

 . تعمل منه الفرش، النخل
االفتراش قد عاله الدرن من طول افتراشه؛ ألن        : أي  : قد اسود من طول ما لبس       

 .]١٨٧:البقرة[ ﴾  ﴿:  تعالَىومن ذلك قوله، يسمى لبسا
 . تقَدم تعريفه: النضح
، ورجحه ابن عبد الرب، قيل الضمري يعود إلَى إسحاق بن عبد اهللا: جدته

: أي، ورجح أنها جدة أنس من ِقبِل أمه، ورده" اإلصابة"حكى ذلك الْحافظ ِفي 
 .والدة أم سليم




�	�א��������م�� <  
١٨٠ 

Jاِليمى اإلجعنالْم  : 
ة  -لَّى اهللا وسلم على نبينا        صمحكَارم       -نِبي الرعث ليتمم ماألخالق الذي ب ،

فهاهو الذي دوخت هيبته قلوب كسرى وقيصر ِفي ممالكهم الواسعة وماديتهم 
يجيب دعوة عجوز من ، العظيمة وأُبهتهم الَِّتي تأخذ باألبصار وتحير األفكار

ولَم يكن ِفي ، ن طعامها؛ ليدخل السرور على قلبهاويأكل م، عجائز الْمسلمني
والدعوة إليه بالقول ، اجتماعاته بالغافل عن القيام ِبحق ربه ِفي العبودية له

كما كان ، بل كان يصلي ِلمن دعاه ِفي موضع من بيته ليتخذه مسجدا، والفعل
؛ ليعلمها كيفية صالته؛           للَيكَة    وقد صلَّى ِلم   ،  يأمر باتخاذ الْمساجد ِفي البيوت           

 . وحدهاوالعجوز وراءهم       ، فَصف أنسا والغالم صفا      ، ألن موقف النساء متأخر      
Jديثفقه الْح : 

 . من التواضع والْخلق الْحسنجيؤخذ منه ما كان عليه النِبي : أوالً
 .فيه استحباب دعوة أوِلي الفضل من الناس: ثانيا
 :#فَقُمت ِإلَى حِصيٍر لَنا قَِد اسود ِمن طُوِل ما لُِبس$: ذ من قولهيؤخ: ثالثًا

وأن من حلَف ، ويبنى على ذلك أن ما حرم لبسه حرم افتراشه، أن االفتراش لبس
 .-رِحمه اهللا-أفاده ابن دقيق العيد ، أالَّ يلبس شيئًا فافترشه؛ فَقَد حِنثَ

وهو مذهب العلماء : قال النووي، قف االثنني وراء اإلمامفيه أن مو: رابعا
، يكونون هم واإلمام صفا واحدا: فقالوا، ما عدا ابن مسعود وصاحبيه، كَافَّة

 .وحكى الشوكاِني أنه مذهب أِبي حنيفة وأهل العراق، ويقف بينهما
 .فيه أن للصِبي موقفًا من الصف: خامسا
 . لْمرأة إذا كانت وحدها وراء الصففيه أن موقف ا: سادسا

 : ثُم اختلفوا ِفي صالِتها إذا وقفت إلَى جنب الرجل
 . تبطل القدوة: فقيل
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 . تبطل الصالة: وقيل
 . واألول أظهر؛ ألن إبطال األصل بالظَّن غري وجيه

 . فيه أن األصل ِفي البسط وما أشبهها الطهارة: سابعا
واستدلت به الْمالكية على ، على إرادة التليني. #فَنضحته$: ولهحِمل ق: ثامنا

 . استحباب نضح ما شك ِفي نجاسته
 .واهللا أعلم، فيه جواز الْجماعة ِفي صالة النافلة: تاسعا
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 فَقَام ،ِبت ِعند خالَِتي ميمونةَ:  قَالَب عن عبِد اهللا بِن عباٍس ]٧٥[
 ِبيِلجالناللَّي لِّي ِمنصاِرِه،  يسي نع تِميِنِه، فَقُمي نِني عأِسي فَأَقَامذَ ِبرفَأَخ#  .

 .رواه الْجماعةُ

<|†�Ö] 

Jديثموقف الواحد من اإلمام:  موضوع الْح. 
Jاتدفرالْم : 

 .من جهة شقِّه األيسر: عن يساره
 . شقِّه األيمنمن جهة: وعن يمينه

Jاِليمى اإلجعنالْم  : 
 أحرص شيء على تعلم الْحق من منبعه الصاِفي يكان الصحابة 

ومعينه العذب؛ ِلهذا أرسلوا عبد اهللا بن عباس يبيت عند خالته ميمونة ِفي ليلتها؛ 
وقد اختاروه لذلك لقرابته من ،  فيخربهم بهجكي يرى تهجد رسول اهللا 

وصغر سنه وذكائه ونباهته الذي يمكِّن ذلك الغالم من حفظ ما ، جسول الر
، وجاء ابن عباس فوقف إلَى جانبه األيسر،  يصلِّيجفَقَام النِبي ، رآه ونقله لألمة

 .   بأذنه فأداره من خلفه حتى أوقفه عن يِمينهجفأخذ النِبي 
Jديثفقه الْح : 

يل على أن موقف الْمأموم إذا كان واحدا عن يمني الْحديث دل ِفي :أوالً
 ثُم اختلفوا ِفي صالته إن وقف على يسار اإلمام؟ ، اإلمام

 الَففذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي إلَى أنه إن فعل ذلك خ
 . وصحت صالته، السنة
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 . وذهبت الْحنابلة إلَى أن صالته فاسدة
 . وال دليل، األصل يحتاج إلَى دليلواألول أظهر؛ ألن إبطال 

 . فيه جواز الْجماعة ِفي صالة الليل: ثانيا
 . فيه دليل على أن العمل ِلمصلحة الصالة ال يفسدها: ثالثًا

فيه دليل على جواز مبيت الْمحرم من الْمرأة عندها مع حضور : رابعا
ة ال يترتب فيها على مبيته ضرر إن ابن عباس تخول ِبمبيته فرص: وقيل، الزوج
 . كأن تكون خالته حائضا واهللا تعالَى أعلمجبالنبي 
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أَما يخشى الَِّذي يرفَع رأسه $:  قَالَج عِن النِبي ،� عن أَِبي هريرةَ ]٧٦[
ر هأسلَ اهللا روحاِم أَنْ يلَ اِإلماٍرقَبِحم اٍر، أسةَ ِحمورص هتورلَ صعجي أَو# . اهور

 .الْجماعةُ

<|†�Ö] 

Jديثالترهيب من مسابقة اإلمام:  موضوع الْح. 
Jاتدفرالْم : 

 .أما يخاف: أما يخشى
يمسخه من صورته الْجميلة إلَى صورة : أي: أن يحولَ اهللا رأسه رأس ِحمار

 . بتبلده عن مراد اهللا، القبيحةالْحمار 
 .بالتخفيف أداة استفتاح ِبمنزلة أالَ: أما
Jاِليمى اإلجعنالْم  : 

فال تتناسب مع ، ورمز الْخضوع والعبودية، الصالة عنوان الطَّاعة واالنقياد
الفوضى؛ ِلهذَا أمر الشارع الْحكيم الْمأمومني باتباع اإلمام الذي جعلوه قائدا 
لَهم ِفي أفعال الصالة وتوعد على مخالفتهم بالْمسخ إلَى صورة الِْحمار البليد 

وتمرينا للمكلفني ، الْمركُوب؛ حسما للفوضى؛ وحرصا على الطَّاعة واالتحاد
 .ما لَم تكن طاعته معصية هللا، على االنقياد لكل من ولُّوه أمرهم
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Jديثفقه الْح : 
الْحديث دليل على تحريم الرفع قبل اإلمام؛ ألنه توعد على فعله ِفي : أوالً

بل الْخفض له ، وليس التحريم خاصا بالرفع، وهو من أشد العقوبات، بالْمسخ
 . حكمه؛ ألنه ِفي معناه

وقد ورد النهي عن مبادرة اإلمام ِفي الْخفض والرفع عند البزار من طريق 
الَِّذي يخِفض ويرفَع قَبلَ $:  مرفوعا�عن أِبي هريرة ، مليح بن عبد اهللا السعدي

وأخرجه عبد الرزاق من هذا الوجه موقوفًا وهو . #اِإلماِم؛ ِإنما ناِصيته ِبيِد شيطَاٍن
 ". الفتح"أفاده الْحافظ ِفي ، الْمحفُوظ
إن -وسيأِتي فيه بحث      ، يؤخذ منه بطريق الْمفهوم وجوب متابعة اإلمام           :  ثانيا  
 . -شاء اهللا

 ؟ هل تبطل صالته أم ال: اختلف العلماء فيمن رفع قبل اإلمام: ثالثًا
 . وأهل الظاهر، أحمد بن حنبل ِفي رواية عنه: فقال ببطالِنها
 . تصح صالته مع اإلثْم: وقال الْجمهور

عصية ولو يؤخذ منه أن العمل إذا وقع على خالف الشرع كان م: رابعا
 . كان بقصد الطَّاعة

وقد دلَّت على ، يؤخذ منه أن الْمسخ جائز وقوعه ِفي هذه األمة: خامسا
 .واهللا أعلم، ذلك أحايث غري هذا

،  وقد يكون للصورة الْمعنوية،  الْمسخ قد يكون للصورة الظاهرة:مالحظة
 .كأن يمسخ قلبه فال يعي

J@J@J@J@J 
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]٧٧[يرأَِبي ه نةَ  عر� ، ِبيِن النِبِه$:  قَالَجع مؤتِلي امِعلَ اِإلما جمفَالَ ، ِإن
. سِمع اهللا ِلمن حِمده: وِإذَا قَالَ، وِإذَا ركَع فَاركَعوا، فَِإذَا كَبر فَكَبروا، تختِلفُوا علَيِه

.   #  أَجمعونَوِإذَا صلَّى جاِلسا فَصلُّوا جلُوسا         ، جد فَاسجدوا    وِإذَا س  . ربنا ولَك الْحمد     : فَقُولُوا   
 . رواه مسِلم

 ِفي بيِتِه وهو شاٍك جصلَّى رسولُ اهللا $:  قَالَتلوعن عاِئشةَ ] ٧٨[
فَلَما انصرف ، اجِلسوافَأَشار ِإلَيِهم أَِن ، وصلَّى وراَءه قَوم ِقياما، فَصلَّى جاِلسا

سِمع : وِإذَا قَالَ، وِإذَا رفَع فَارفَعوا، فَِإذَا ركَع فَاركَعوا، ِإنما جِعلَ اِإلمام ِليؤتم ِبِه: قَالَ
هِمدح نفَقُولُوا. اهللا ِلم :دمالْح لَكا ونبلُ. رلُّوا جا فَصاِلسلَّى جِإذَا صونَوعما أَجوس#  .

 . رواه مسِلم

<|†�Ö] 

J ة اإلمام:  موضوعهماعابتالفته، وجوب مخوالنهي عن م . 
Jاتدفرالْم : 

 .أداة حصر: إنما
 . ألجل االقتداء به: أي، الالم للتعليل: ليؤتم به

ال :  أي،تختلفوا: معمولُها، ناهية" ال"و، الفاء تفريعية: فال تختلفوا عليه
 .تخالفوه بأفعالكم

 .الفاء فصيحة: فإذا ركع
 .الفاء واقعة ِفي جواب الشرط: فاركعوا

والتقدير ، وفيها معنى الْحال أو الْمعية، الواو هنا عاطفة: ربنا ولك الْحمد
وهي   . أو ربنا أطعناك ولك الْحمد        ، ربنا استجب     : -" الفتح  "كَما قال الْحافظ ِفي     -
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 .هريرةوأِبي   ، أنس  :  وبعض روايات حديثي       ، ي جميع روايات حديث عائشة          ثابتة فِ  
فانفكت  ، أنه ركب فرسا فصرعه      : وسببها    ، من الشكاية وهي الْمرض       :  شاكٍ 

همقَد. 
:  بقوله ووصفها عبد الرزاق عن هشام     ، وهي اإليماء    ، من اإلشارة  : فأشار إليهم  

 .فأخلف بيده يومئ ِبها إليهم
 .على الْحال الَِّتي عليها إمامكم: أي:  جالسا فصلوا جلوساوإذا صلى

 . بالواو تأكيد لضمري الفاعل ِفي صلوا: أجمعون 
Jاِليمى اإلجعنالْم  : 

باالتحاد  ويأمرهم    ،  يحذِّر أمته االختالف والتفرق والعصيان           جما زال النِبي     
وأمره باتباعه؛ ألنه قُدم ِلهذَا ،  إمامهوالطاعة؛ لذلك نهى الْمأموم عن مخالَفَة

وال يكون متبوعا إالَّ إذا فعل الْمأموم مثل ، وهو االقتداء به ِفي أفعاله، الغرض
 .معقبا بفعله لفعل اإلمام، فعله

Jديثفقه الْح : 
 . مامهتحريم مخالفة الْمأموم إل: #فَالَ تختِلفُوا علَيِه$: يؤخذ من قوله: أوالً

بعد اتفاقهم على منعه مع ، لكن اختلف العلماء ِفي االقتداء مع اختالف النية
 : اختالف األفعال الظاهرة

 االختالف فذهب الشافعي وأحمد ِفي رواية عنه إلَى جواز القدوة مع وجود               
 . ِفي النيات ما لَم تختلف األفعال الظاهرة

حنابلة ِفي الرواية الْمشهورة إلَى منع اقتداء وذهب الْمالكية والْحنفية والْ
وإن كان يلزم من . #فَالَ تختِلفُوا علَيِه$: واستدل لَهم بقوله، الْمفترض بالْمتنفِّل

استدل ِبهذه الْجملة وترك ما عداها من النصوص أن يقول بسراية الْحكم ِفي كل 
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 . لكن لَم يفعلوا،ما اختلفت فيه نية اإلمام والْمأموم
 . والْمذهب األول هو الراجح ِفي فقه معاذ؛ ِلموافقته األدلة

 . فلحديث جابر الْمتفَق عليه وسيأِتي: أما اقتداء الْمفترض بالْمتنفِّل
:  �عندما قال له ، فلحديث يزيد بن األسود وِمحجن بن األدرع: وأما عكسه

قَدما ِفي شرح حديث النهي عن الصالة بعد الصبح  وقد ت.#فإنها لكما نافلة... $
 .تقدمت اإلشارة إليهما: أي، والعصر

 عند أحمد �فلحديث عمران بن حصني : وأما اقتداء الْمقيم بالْمسافر
  أَقَام ِبمكَّةَ زمن الْفَتِح ثَماِني عشرةَ لَيلَة يصلِّي بالناِسجأنَّ النِبي $: ولفظه

قُوموا فَصلُّوا ركْعتيِن أُخرييِن؛ ،   يا أهلَ مكَّةَ:ثُم يقُول، ركْعتين ركْعتيِن إالَّ الْمغِرب
 .#فَإنا قَوم سفر

ليس : قال فيه أحمد وأبو زرعة، غري أنه من رواية علي بن زيد بن جدعان
وقال . ثقة: ل يعقوب بن شيبةوقا. سيئ الِْحفْظ: وقال ابن خزيمة. بالقوي

 . صدوق إالَّ أنه ربما رفع الشيء الذي يوقفه غريه: الترمذي
أن من كان ضعفه من ِقبِل حفظه كهذا : "القاعدة االصطالحية: قلت

، إما إلَى درجة الْحسن لغريه، يتوقف فيما تفرد به إلَى أن يوجد له شاهد فريفعه
 ". ريهوإما إلَى درجة الصحيح لغ

أَنه كَانَ ِإذَا قَِدم مكَّةَ صلَّى $: وقد وجد ِلهذَا الْحديث شاهد عن عمر
، وسنده من أصح األسانيد. #أَِتموا فَإنا قَوم سفَر، يا أهلَ مكَّةَ: ثُم قَالَ، ركْعتيِن

 . ولزم القول به، فَصح الْحديث
ما بالُ الْمسافر : أنه سئل$: اس عند أحمدففيه أثر عن ابن عب: أما عكسه

 . #ِتلْك السنة: يصلِّي ركْعتيِن إذَا انفَرد وأربعا إذَا ائتم ِبمِقيم؟ قَالَ
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. وسكت عليه، "التلخيص"أورد الْحافظ هذا الْحديث ِفي : قال الشوكاِني
 . انتهى

وإذا صح لزم العمل ، )١(حالة الراهنةأما أنا فال أملك وسائل تمحيصه ِفي الْ
 .به؛ ألن اإلتمام هو الغرض األصلي

فلحديث عمرو بن العاص ِفي تيممه ِفي غزوة :  أما اقتداء الْمتوضئ بالْمتيمم
، الْحديث أخرجه أبو داود، وصالته بأهل سريته، ذات السالسل بعذر الربد

 . انتهى. قًا بصيغة التمريض؛ ألنه اختصرهوذكره البخاري معل، والْحاكم
 . األثر الْمروي عن ابن عباس: وِمما يؤيده

 . فلم أَر فيه شيئًا: وعكسه وأما اقتداء القاضي بالْمؤدي
فهذه األحاديث تعطي طالب الْحق الْمعافَى من مرض التقليد : وبالْجملة

ومن الْممكن أن ، ع القدوة أيا كان نوعهداللة واضحة أن اختالف النيات ال يمن
تفسري     .  إلَخ  # . . .فَإذَا ركَع فَاركَعوا       $ : نستدل على ذلك من نفس الْحديث؛ ألن قوله            

 . أعلمواهللا  ، وتأكيد للنهي عن الْمخالفة باألمر بالْمتابعة        ، ِلما منعت فيه الْمخالفة   
أن نقل الْمأموم البد أن يكون : # فَاركَعوافَإذَا ركَع$: يؤخذ من قوله: ثانيا

 .  وال يجوز أن يتقَدمه أو يساويه، عقب نقل اإلمام من غري مهلة
 حجرا تموهل يشرع ِفي النقل بعد شروع اإلمام فيه أو بعد فراغه منه؟ رب

 .واهللا أعلم، الثاِني للحديث الذي بعد هذا
                                                 

)١ (د بأل:قُلتسند ِفي الْممديث أخرجه اإلمام أحا إلَى هذا ما أخرجه رقم  هذا الْحهفاظ أقرب 

إنا ِإذَا كنا معكُم : فَقُلْت، كنا مع ابِن عباس ِبمكَّةَ$: عن موسى بن سلمة قال): ١٨٦٢(
ده وسن. #ِتلْك سنة أِبي القَاسم: وإذَا رجعنا ِإلَى ِرحاِلنا صلَّينا ركْعتيِن؟ قَالَ، صلَّينا أَربعا

 ).األلباِني. (صحيح
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وجوب متابعة :  ظاهره .#جاِلسا فَصلُّوا جلُوسا أَجمعونَِإذَا صلَّى $:  قوله:ثالثًا
وقد عورض هذان الْحديثان ، الْمأموم لإلمام ِفي الْجلُوس مع القدرة على القيام

،  بالناس ِفي مرض موته وهو قاعدجِبحديث عائشة ِفي الصحيحني ِفي صالته 
 . والناس وراءه، وأبو بكر إلَى جنبه قائم

 : ماء ِفي العمل ِبهذه األحاديث ثالثة مسالكوللعل
جالسا   وهو حمل األمر بالْجلُوس على ما إذا ابتدأ الصالة                 مسلك الْجمع؛      : أولُها  

وحمل وجوب القيام على ، كما جرى ِفي مرضه األول، ِفي مرض يرجى برؤه
، ي مرض ال يرجى برؤهأو كان ِف، ما إذا ابتدأ الصالة قائما ثُم طرأ عليه الْجلُوس

محدثي   وجماعة من    ،  -رِحمه اهللا   -وِبهذَا قال أحمد       ،  جكما جرى ِفي مرض موته        
 . -رِحمهم اهللا-وابن الْمنذر ، وابن حبان، الشافعية كابن خزيمة

 وهو القول بوجوب القيام خلف اإلمام القاعد؛ ألن مسلك النسخ؛ :الثاِني
وِبهذَا قال ، حابة على القيام ِفي مرض موته نسخ الْحكم األول للصجتقريره 
 . -رِحمهم اهللا-واألوزاعي ، وأبو يوسف، وأبو حنيفة، الشافعي

وهو أنه ال يجوز ألحد ،  وهو مذهب الْمالكيةمسلك الْخصوصية؛: الثالث
، الْجعفي وهو متروكواستدلوا بأثر مرسل من طريق ، جأن يؤم جالسا غري النِبي 

وهو مع أن راويه متكلم فيه فهو مرسل ، ومن طريق مجالد وقد تكلموا فيه
 . واألصل عدم الْخصوصية، معارض بفعل الصحابة الذين أموا جالسني

ال جواب ألصحابنا : أن ابن العرِبي الْمالكي قال" الفتح"وحكى الْحافظ ِفي 
 .باالحتمالوالتخصيص ال يثبت ، لسنة أولَىواتباع ا، يخلص عند السبك

إذا علم هذا؛ فالْجمع أقوى هذه الثالثة الْمسالك من جهة النظر؛ ألنه ال 
 .’ا. واهللا أعلم، وقد حصل، يرجع إلَى النسخ إالَّ بعد تعذره
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]٧٩[ اِريصاألن طِْميالْخ ِزيدِن يِد اهللا ببع نعثِني :  قَالَ� وداُءحر١(الْب ( 
لَم يحِن . سِمع اهللا ِلمن حِمده:  ِإذَا قَالَجكَانَ رسولُ اهللا $:  قَالَ-وهو غَير كَذُوٍب-

 .مسِلمرواه . #ثُم نقَع سجودا بعده،  ساِجداجأَحد ِمنا ظَهره حتى يقَع رسولُ اهللا 

<|†�Ö] 

Jديأموم إلمامه ِفي التنقل ِفي األركان: ث موضوع الْحكيفية اتباع الْم. 
Jاتدفرالْم : 

 هل يعود على ".وهو غَير كَذُوٍب: "اختلف العلماء ِفي الضمري ِفي قوله
أبو إسحاق السبيعي الراوي : ويكون قائل ذلك هو، عبد اهللا بن يزيد الْخطمي
 . ريهموغ، والْحميدي، عنه؟ رجح هذا ابن معني
عبد اهللا بن يزيد الْخطمي؟ : ويكون القائل لذلك هو، أو يعود على الرباء

 . وحذف الْمؤلف ألِبي إسحاق يدل على ترجيحه للثاِني
 . لَم يشرع أحد منا ِفي الْهبوط للسجود: أي، من حنى الشيء إذا قَوسه: لَم يحِن
Jاِليمى اإلجعنالْم  : 

 كانوا يتأخرون بفعلهم عند التنقل ِفي ي أنَّ الصحابة أفاد الْحديث
 .  حتى يتلبس بالركن الذي ينتقل إليهجاألركان عن فعل رسول اهللا 

Jديثفقه الْح : 
وهي أن الْمأموم ال يشرع ِفي ، يؤخذ من الْحديث كيفية الْمتابعة: أوالً

                                                 

نزل ، استصغر يوم بدر، الرباء بن عازب بن الْحارث بن عدي األنصاري األوسي صحاِبي) ١(
 ).٦٥٤ت ) (’٧٢(ومات سنة ، الكوفة
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وهو يعني االحتمال الذي ،  انتقل إليهاالنتقال إالَّ بعد تلبس اإلمام بالركن الذي
.   إلَخ#...وِإذَا ركَع فَاركَعوا $: وأِبي هريرة؛ إذ إن قوله، عائشة: ِفي حديثي

محتمل ألن يكون شروع الْمأمومني ِفي االنتقال بعد فراغ اإلمام منه أو بعد 
 إالَّ ِفي حق اإلمام ويتعين األول ِلهذا الْحديث غري أن هذا ال يتأتى، شروعه فيه

 .  ومن اتبعه ِفي هذه السنةجالذي يطول أركان الصالة كالنِبي 
وقد ترك األئمة ، يؤخذ منه سنية تطويل الركوع والسجود واالعتدال: ثانيا

 .واهللا أعلم، هذه السنة إالَّ من رِحم ربك
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ِإذَا أَمن اِإلمام فَأَمنوا؛ $:  قَالَج أَنَّ رسولَ اهللا :� وعن أَِبي هريرةَ] ٨٠[
 . #فَإنه من وافَق تأِمينه تأِمين الْمالَِئكَِة؛ غُِفر لَه ما تقَدم ِمن ذَنِبِه

<|†�Ö] 

Jديثالة:  موضوع الْحالتأمني ِفي الص. 
Jاتدفرالْم : 

اللَّهم : ومعناه، وآمني بالْمد والتخفيف. آمني: ي قالأ: إذا أمن اإلمام
 . واألول أصح وأشهر. قاصدين: ومعناه، آمني بالتثقيل: وقيل، استجب

 . الفاء واقعة ِفي جواب الشرط؛ ألنه طلب: #فَأمنوا$: وقوله
 . بهالذي تقَدم من ذن: أي. #غُِفر لَه ما تقَدم ِمن ذَنِبِه$ :وقوله
Jاِليمى اإلجعنالْم  : 

لَما كانت الفَاِتحة تشتمل على الْحمِد والثناء والتفويض والدعاء؛ شرع 
يكونون  التأمني للمأمومني مع إمامهم؛ ألنهم بالتأمني            جعلى لسان رسوله      Tاهللا 

 . قد شاركوه فيما احتوت عليه هذه السورة من الْمعاِني العظيمة
Jديث فقه الْح: 

 . ِفي الْحديث دليل على مشروعية التأمني: أوالً
 :  وفيه أربعة مذاهب●
حكاه ، والْمنفَرد، والْمأموم، مشروعية الْجهر به لإلمام:  الْمذهب األول-

وهو األرجح ِلما عليه من األدلة الَِّتي ، وإسحاق، وأحمد، الترمذي عن الشافعي
 . ال سبيل إلَى ردها
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وهو ، وبه يقول أبو حنيفة، مشروعيته سرا ِفي الْجهرية : هب الثاِني الْمذ-
،   يدل على الْجهر بالتأمني�رواية عن مالك إالَّ أن مفهوم حديث أِبي هريرة 

 . وبذلك بوب البخاري على الْحديث
،  خزيمةوابن  ، )١( وأصرح منه ِفي الداللة على الْجهر ما رواه النسائي وصححه            

ِبسِم اهللا : فَقَرأ، صلَّيت وراَء أَِبي هريرةَ$: وابن حبان من طريق نعيم الْمجِمر قَالَ
. آِمني: فَقَالَ، والَ الضالِّني: حتى بلَغَ" أم الْقُرآِن: "���ثُم قَرأ . الرحمِن الرِحيم

اسقَالَ النن : وديث. #...آِميي آخرهوِف، فذكر الْح :$لَّمقُولُ إذَا سيالَِّذي : وو
 .#جإني َألشبهكُم صالَةً ِبرسوِل اهللا ، نفِْسي ِبيِدِه

: قال �وأصرح من حديث نعيم أيضا ما رواه الترمذي عن وائل بن حجر                    
. ]٧:الفاِتحة[ ﴾    ﴿:  قَرأجسِمعت رسولَ اهللا $

، عنبسإالَّ حجر ابن ، ورجال إسناده رجال الصحيحني. #ها صوته ومد ِب.آِمين: فَقَالَ
إنه ال : وقال، أن ابن القطان أعلَّ الْحديث به": التلخيص"فقد حكى الْحافظ ِفي 

ثُم نقل عن الدارقطِني ، وصحح حديثه، وخطَّأ الْحافظُ ابن القَطَّان ووثَّقَه، يعرف
 .  وعن ابن معني أنه وثَّق حجرا الْمذكور،أنه صححه أيضا

وقد تابع حجرا على هذا الْحديث عن وائل بن حجر عبد الْجبار بن وائل  
 . ابن حجر

 . واهللا أعلم، ومن هنا نعلم أن الْمذهب األول هو الصحيح ِلهذه األدلة
،  مالكقال  وبه  ،  أن التأمني يشرع للمأمومني دون اإلمام        : الْمذهب الثالث      -

                                                 

وِفي السند ، ولَم يصححه، )١/١٤٤(فإن الْحديث عند النسائي ، لعل الواو هنا سبق قلم) ١(
ثُم هو ليس صريح الداللة على الْجهر؛ ،  كما قال أحمدسعيد بن أِبي هالل وكان اختلط

 ).األلباِني. (إنه ليس ظاهرا ِفي ذلك؛ لَما أبعد: بل لو قال القائل، ألنه لَم ينص عليه فيه
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وقد اعتذر من تمذهب له عن ، والعجب أنه هو الراوي ِلحديث أِبي هريرة
 . والْحق أحق أن يتبع، الْحديث بأعذار كلها واهية

وِبهذَا ، وأن فعله بدعة، أنه ال يشرع ال سرا وال جهرا:  الْمذهب الرابع-
 . واهللا أعلم، صادمته النصوصوال ينظر إليه ِلم، -الشيعة الزيدية-قالت العترة 

 . يؤخذ منه أنَّ الْمالئكة تؤمن على دعاء بِني آدم: ثانيا
 . وأنه من موجبات الغفران، يؤخذ منه التأمني: ثالثًا

 .محمول على الصغائر دون الكبائر. #غُِفر لَه ما تقَدم ِمن ذَنِبِه$: قوله: رابعا
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ِإذَا صلَّى أَحدكُم ِبالناِس $:  قَالَجأنَّ رسولَ اهللا : � عن أَِبي هريرةَ ]٨١[
ِعيففِّف؛ فَِإنَّ ِفيِهم الضخفَلْي ،ِقيمالسِة، واجذَا الْحلْ ، وطَوفِْسِه؛ فَلْيِلن كُمدلَّى أَحِإذَا صو

 .#ما شاَء
]٨٢[من عة بقْبع نع اِريصوٍد اَألنعسلٌ $:  قَالَ� )١(ِرو أَِبي مجاَء رج

ِإني َألتأَخر عن صالَِة الصبِح ِمن أَجِل فُالٍَن ِمما يِطيلُ : فَقَالَ، جِإلَى رسوِل اهللا 
، غَِضب يوِمِئٍذ غَِضب ِفي موِعظٍَة قَطُّ أَشد ِمما جفَما رأَيت النِبي : قَالَ. ِبنا

، فَأَيكُم أَم الناس فَلْيوِجز؛ فَِإنَّ ِمن وراِئِه الْكَِبير، ِإنَّ ِمنكُم منفِِّرين، يا أيها الناس: فَقَالَ
رِغيالصِة، واجذَا الْحو#. 

<|†�Ö] 

Jديثنيالة على:  موضوع الْحة إلَى التخفيف ِفي الصأمومني ندب األئمالْم 
 .تخفيفًا ِفي تمام
Jاتدفرالْم : 

 . والْمأمور به التخفيف، الالم لألمر: فُليخفِّف
 .الْمريض: السقيم

 .صاحب الْحاجة: ذا الْحاجة
 .ظرف يقصد به النفي ِلما مضى من الزمن: قط

 .من نفر الشيء إذا تسبب ِفي طرده وتشريده: منفِّرين
                                                 

، مات قبل األربعني، صحاِبي جليل، عقبة بن عمرو بن ثعلبة األنصاري أبو مسعود البدري) ١(
 ).٤٦٨١ت (وقيل بعدها  
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يعم من كان  ، يخ الطاعن ِفي السن الذي تغلَّب عليه الضعفالش: الكبري
 . ومن كان ضعفه من أصل الِْخلْقَة، ضعفه بسبب طارئ كالْمرض

 . واهللا أعلم، "الفتح"أفاده الْحافظ ِفي ، هو أبي بن كعب: من أجل فالن
Jاِليمى اإلجعنالْم  : 

يها دعوته ليبِني مجتمعا مكَونا من من الْمقَاصد الَِّتي يؤسس اإلسالم عل
يستعصي على ، عناصر مختلفة حتى يكون ذلك الْمجتمع صرحا شاِمخا متينا

 . قوة التفرقة والتبديد
والتباعد عن كل ما فيه تعسري ، والتيسري، التأليف: من تلك الْمقَاصد

من بعيدة عن متناول كثري حتى تكون ِفي نظر من ال يفهم الْحقيقة صعبة ، للعبادة
يستحب إالَّ  إالَّ أن التأليف ال يجوز أو     ، فيكون ذلك سببا للتنفري عن الدين        ، الناس  

أما إذا صلى اإلنسان ، ِبما ليس فيه إخالل ِبحق العبادة ِفي صحتها أو كماِلها
 .ما لَم يخرجه التطويل عن الوقت، وحده؛ فله أن يطَول كيف شاء

Jديثفقه الْح : 
يؤخذ منه سنية تخفيف اإلمام بالْمأمومني ِفي صالة الْجماعة؛ ألن : أوالً

الرفق والرحمة بالْمأمومني، ومنها التألف لَهم بعدم : ِفي ذلك مصاِلح منها
 .ومنها دعوتهم بلسان الْحال إلَى الْمواظبة على الْجماعة، التشديد عليهم

 أن معرفة التخفيف الْمطلوب فيه شيء من الصعوبة؛ ألنه كما قال إالَّ
فقد ، أمر نسِبي يختلف باختالف أحوال الناس وعاداِتهم: العالمة ابن دقيق العيد

 . خفيفًا بالنسبة إلَى عادة آخرين، يكون الشيء ثقيالً بالنسبة إلَى عادة قوم
،    من أجله هذا الْحديث       جلكريم   وأنت إذا نظرت إلَى السبب الذي قال النِبي ا           

التطويل الْمنهي إن  :   يمكنك أن تقول     �والسبب الذي من أجله غضب على معاذ            
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السيما إذا قرنته ، عنه هو القراءة بسورة البقرة وما شابهها من السور الطوال
 .  الَِّتي وصفتها السنةجبقراءة النِبي 

وكان    ،  لستني إلَى الِْمائة ِفي الركعة الواحدة           فقد صح أنه كان يقرأ ِفي الفجر با           
، يرجع فيتوضأثُم  ، فيقضي حاجته     ، يقوم ِفي الظهر بقدر ما يذهب الذاهب إلَى البقيع               

الْمغرب وأنه قرأ ِفي   ،  قائما ِفي الركعة األولَى     جثُم يأِتي إلَى الْمسجد فيجد النِبي          
والْمغرب ،  " الْمؤمنون    :  "�����رأ ِفي الصبح   وأنه ق  ، -األعراف  :  يعِني  -بطولَى الطوليني      

إلَى  ". . . السجدة  "و " لقمان  :  "����وِفي الظهر أيضا   ،  "الْمرسالت "و ، " الطور :   "����أيضا 
 .غري ذلك

وعندما ترجع إلَى الْموازنة بني حال الصحابة وحال الْمسلمني ِفي هذه 
يسمى ِفي ، "تخفيفًا: " عرف الصحابةاألزمنة الْمتأخرة تعرف أنَّ ما يسمى ِفي

 "!! تطويالً: "عرف الناس اليوم
، أنه يجب على اإلمام أن يكون حكيما: والقول الفصل ِفي هذه الْمسألة  

ويخفف ، فيطول تطويالً ال يخرج إلَى حد التنفري تارات، يضع األمور مواضعها
ويغلب جانب التخفيف ، حق الصالة تاراتتخفيفًا ال يخرج إلَى حد اإلخالل ِب

ويكون ذلك متمشيا طوع الْمصلَحة الَِّتي يفرضها الوقت ، على جانب التطويل
 .واهللا أعلم، وتمليها الْمناسبات بالنظر إلَى أحوال الْمأمومني

ة يؤخذ منه أن التطويل خالف األولَى مع وجود الدواعي الْمقتضي: ثانيا
 .للتخفيف

،  إذا خطب احمر وجههجوكان ، يؤخذ منه الغضب ِفي الْموعظة: ثالثًا
هوتالَ صعيش، ونذر جاكُم: يقول، كأنه مسكم ومحبص. 
وكراهتهم  يؤخذ منه أن التعمق ِفي العبادة الذي يوجب تنفري الناس عنها                    :  رابعا  

 .لَها خطأ يوجب االستنكار
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ته بالضعفاء؛ حيث جعل : اخامسمحكيم ورفيه مثال من عدالة الشارع الْح
 . واألقوياء هم الكثرة، وإن كانوا هم القلة، حالَهم هو الْمؤثر ِفي الْحكم

ولَم يمكن الْجمع بينهما؛ ، يؤخذ منه أنه إذا تعارض مصلحتان: سادسا
 .واهللا أعلم، يعمل بأعمِهما نفعا

   .ى اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا           وصلَّ
 . والْحمد هللا رب العالَِمني

J@@J@@J 
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َ سكَت جكَانَ رسولُ اهللا $:  قَالَ� )١(عن أَِبي هريرةَ] ٨٣[ رِإذَا كَب 
أَرأَيت سكُوتك بين ، يا رسولَ اهللا، ِبأَِبي أَنت وأُمي: فَقُلْت. هنيهةً قَبلَ أَنْ يقْرأ

الِْقرِر وكِْبيقُولُ؟ قَالَ، اَءِةالتا تأَقُولُ: م :  تداعا بكَم ايطَايخ نيبِني ويب اِعدب ماللَّه
،  اللَّهم نقِِّني ِمن خطَاياي كَما ينقَّى الثَّوب اَألبيض ِمن الدنِس، بين الْمشِرِق والْمغِرِب
#ي ِبالْماِء والثَّلِْج والْبرِداللَّهم اغِْسلِْني ِمن خطَايا

)٢(. 

<|†�Ö] 

Jديثالة: موضوع الْحاالستفتاح ِفي الص  . 
:   الْخدري وثناء كحديث أِبي سعيد          ،  دعاء كهذا    :  واالستفتاحات على أنواع ثالثة             

$ِدكمِبحو ماللَّه كانحبس#
)٣( .لياء كحديث ععومزيج من الثناء والد)٤( ،اسن وابعب)٥( 

                                                 

 ). ١٤ص(أبو هريرة تقَدمت ترجمته ِفي الْجزء األول ) ١(

باب ما يقول بني تكبرية : وأخرجه مسلم، باب ما يقول بعد التكبري: أخرجه البخاري) ٢(
باب ، والنسائي، )٨٠٥(وابن ماجه رقم ، )٧٨١٩(وأخرجه أبو داود رقم ، اإلحرام والقراءة
 .ري والقراءةالدعاء بني التكب

 ).٩ص(سيأِتي تخريجه ) ٣(
 ).٧ص(سيأِتي تخريجه ) ٤(
 . ودعائه بالليلجباب صالة النِبي ِفي ) ٥(
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 .)١(عند مسلم
Jاتدفرالْم : 

 .وقت يسري: مصغر هنة، أي: هنيهة
 .أفديك بأِبي وأمي: أي: بأِبي وأمي

 . طهرِني حتى أكون نقيا: نقِني
 .الوسخ: الدرن
 .هو الْماء الْمتجمد بالطبع ال بالصناعة: الثلج
 .ه الِْملح الذكرِقطَع ِبيض تنزل مع الْمطَر تشب: الربد
Jاِليمى اإلجعنالْم  : 

،  والقراءة عما يقوله ِفي سكتته بني التكبري           ج رسولَ اهللا  �سأل أبو هريرة    
 أنه يقول هذا الدعاء الْجامع النافع الْمقتضي للمباعدة بينه  جفأخربه رسول اهللا 

وأن ينقِّيه  ، لْمشرق والْمغربكالبعد الذي بني ا، وبني خطَاياه بعدا ال لقاء بعده
، ينظفه منها كتنظيف الثوب األبيض الذي غُِسلَ بالْمنظِّفَات: أي، من خطَاياه

 .وأن يغسله بالْماء والثلج والبرد
Jديثفقه الْح : 

 إذَا كَبر سكَت هنيهة قَبلَ أَنْ جكَانَ رسولُ اهللا $: يؤخذ من قوله: أوالً
وهو ، تفيد االستمرار غالبا" كان"دليل أنه داوم على هذه السكتة؛ ألن . #يقْرأ

 .متعقَّب ِبما ال ينتهض هنا
فيه دليل ِلما ذهب إليه الْجمهور من استحباب هذا الذكر وغريه من األذكار : ثانيا

 .بكَراهة ذلكني الواردة ِفي االستفتاح بني التكبري والقراءة؛ خالفًا للمالكية القائل         
                                                 

 ).٤٤ص/ ٢ج(صحيح مسلم بشرح النووي ) ١(
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ففي هذا الْحديث وحديث ، وخالفًا للهادوية بأن التوجيه محله قبل التكبري
والشر ِفي مخالفته واتباع ، جعلي عند مسلم رد عليهم ِبما ثبت عن الْمعصوم 

 .أقوال الرجال
، ي هذه السكتةإشعار بأنه كان يقول شيئًا ِف. #ما تقُولُ؟$: قولهِفي : ثالثًا

 .)١(كَما قال ابن دقيق العيد، ولعله استدل على ذلك باضطراب ِلحيته
وتتبعهم ألحوال ، على تعلُّم الدين    ييؤخذ منه حرص الصحابة : رابعا

 . ِفي أقواله وأفعالهجالنِبي 
ه بني  استحباب الدعاء ِبما ورد في. #إلَخ... أقول $: يؤخذ من قوله: خامسا

وهذا الْحديث هو أصح ما ورد ، وهو الذي يسمى االستفتاح، التكبري والقراءة
 .  ِفي االستفتاح؛ ألنه متفق عليه

 كَانَ ِإذَا ج أَنَّ النِبي :�وقد روى مسلم من حديث علي بن أِبي طالب 
لسمواِت واَألرض حِنيفًا وما أَنا ِمن وجهت وجِهي للَِّذي فَطَر ا$: قَام إلَى الصالِة قَالَ

نِرِكيشالْم ، نالَِميالْع باِتي هللا رممو اييحمِكي وسنالَِتي وِإنَّّ ص ،لَه ِريكالَ ش ، ِبذَِلكو
نِلِميسلُ الْما أَوأَنو تأُِمر ... #

 .  الْحديث)٢(
 ، )٤(عبد الرحمن بن مهدي:  وهما)٣(ماِجشونوِفي رواية غري يوسف بن الْ

                                                 

، )٦٢٥/ ٨/ ٢٥(ولد ِفي يوم السبت ، هو الشيخ محمد بن علي بن دقيق العيد القشريي) ١(
عمه اهللا-) ٧٠٢/ ٢/ ١١(ة وتوفِّي ِفي يوم الْجِحمر-. 

 . ودعائه بالليلجأخرجه مسلم ِفي باب صالة النِبي ) ٢(
خ، (روى له ، ثقة من الثامنة، أبو سلمة الْمدِني، يوسف بن يعقوب بن أِبي سلَمة الْماِجشون) ٣(

 ).٧٩٥٢(التقريب : انظر، وقيل قبل ذلك، مات سنة خمس وثَمانني، )م، ق، س، ت
حافظ ، ثقة ثبت، أبو سعيد البصري، موالهم، عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنربي) ٤(

مات سنة ثَمان ، من التاسعة. ما رأيت أعلم منه: قال ابن الْمديِني، عارف بالرجال والْحديث
 ).٤٠٤٤(التقريب : انظر، روى له الْجماعة، وهو ابن ثالث وسبعني سنة، وتسعني ومائة
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 ِإذَا جكَانَ رسولُ اهللا $: )١(وعبد العزيز بن عبد اهللا بن أِبي سلَمة الْماِجشون
رالَةَ كَبالص حفْتقَالَ، است ثُم : ِهيجو تهجديث. #...وة، الْحمزي٢(ورواه ابن خ( ،

 .وقيداه بالْمكتوبة" األم" ِفي )٣(والشافعي
أنَّ مسلما قيده بصالة  )٤(وتبعه الشوكاِني، )٢/٢٣" (الفتح"وذكر الْحافظ ِفي 

 . ونسب ذلك إلَى الوهم، -رِحمه اهللا- )٦( الشيخ عبد العزيز بن باز)٥(وتعقبه، الليل
                                                 

 -بكسر الِْجيم بعدها معجمة مضمومة-عبد العزيز بن عبد اهللا بن أِبي سلَمة الْماِجشون ) ١(
، مات سنة أربع وستني، مصنف من السابعة، ثقة فقيه، مولَى آل الْهدير، نزيل بغداد، الْمدِني

 ).٤١٣٢(التقريب : انظر، روى له الْجماعة
(ولد سنة ، أبو بكر النيسابوري، ن الْمغرية شيخ اإلسالم وإمام األئمةهو محمد بن إسحاق ب) ٢(

ما كتبت سوادا ِفي : "حتى كان يقول، كان آية ِفي الِْحفْظ، )’٣١١(وتوفِّي سنة ، )’٢٢٣
 ).٧٣٤(رقم ) ٢/٧٢٠(التذكرة . ’ا". بياض إالَّ وأنا أعرفه

بن   شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم  محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن) ٣(
، التاسعةرأس الطبقة ، نزيل مصر ، الْمكِّي ، أبو عبد اهللا الشافعي     ، اإلمام، عبد الْمطلب الْمطلِبي   

، وله أربع وخمسون سنة، )’٢٠٤(مات سنة ، وهو الْمجدد أمر الدين على رأس الِْمائتني
 ).٥٧٥٤(التقريب رقم 

 ".األخبارنيل األوطار شرح منتقى    "صاحب   ) ١٢٥٠(الْمتوفَّى سنة   ،  محمد بن علي الشوكاِني     ) ٤(
 .ورد عليه فيه، استنكر ما قاله: أي) ٥(
ورئيس هيئة ، مفِتي عام الْمملَكَة العربية السعودية، هو الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز) ٦(

الورع  ، العاِلم العابد، لس التأسيسي لرابطة العالَم اإلسالميورئيس الْمج، كبار العلماء
ومشاركة ِفي الْخري واسعة تدل على إخالصه ، وفَضائل كثرية، له مناقب جمة، الزاهد

الزم الدراسة على مشايخ ، وكُف بصره وهو صغري، )’١٣٣٠(ولد سنة ، وعزوفه عن الدنيا
وِلي القضاء ثُم ، ة الشيخ محمد بن إبراهيم الْمفِتي األسبق للمملكةوأكثر من مالزم، عصره

وبعد وفاة شيخه ، ثُم عين رئيسا للجامعة اإلسالمية أوالً بالنيابة، التدريس ِفي كلية الشريعة
ي قول الْحق مع حكمة له صراحة ِف، ثُم عين رئيسا لإلفتاء، محمد بن إبراهيم عين رئيسا لَها

 .’ا. وألف وله تسعون سنة    ،  ة سنة عشرين وأربعمائ   -رِحمه اهللا رحمة واسعة     -توفِّي    ، وروية
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فلعله أخذ ذلك ، وعندي أن نسبة الْحافظ إلَى الوهم ِفي هذا ليس ِبجيد
كان ِفي . #ِمن جوِف اللَّيِل$: أو أن زيادة، من وضع مسلم له ِفي صالة الليل

 . والْمهم أن الشافعي أخذ ِبهذَا التوجيه، نسخته
، وتبارك اسمك، سبحانك اللَّهم وِبحمِدك$:  دعاء)١(واختار أحمد بن حنبل

     كدالَى جعتو ،     كرغَي الَ ِإلَهقَالوِفي سنده  ، ل عن عائشة    )٢( رواه أبو داود   . # وم  . 
 )٤(وِفي سنده علي بن علي الرفاعي، )٣(وأخرجه الْخمسة عن أِبي سعيد

 .)٥(ووثقه يحيى بن معني، متكلم فيه أيضا
وقد ،  موقوفًا عليه� )٦(ورواه مسلم ِفي صحيحه عن عمر بن الْخطَّاب

والثناء على اهللا أفضل من ،  ألنه ثناء محض-ه اهللارِحم-اختاره اإلمام أحمد 
وسنده أصح من كل ،  فهو دعاء محض�أما حديث أِبي هريرة ، الدعاء

                                                 

، أبو عبد اهللا، نزيل بغداد، أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباِني الْمروزي) ١(
مات سنة إحدى وأربعني ،  الطبقة العاشرةوهو رأس، فقيه حجة، ثقة حافظ، أحد األئمة

 ). ٩٧(التقريب . ’ا. ومائتني وله سبع وسبعون سنة
إنه الْمجدد ِلما اندرس من الدين ِفي زمنه لَما كان بعيدا؛ لثباته ِفي ِمحنة القول : ولو قيل

قة ِبحلق القرآن؛ لذلك فهو إمام أهل السنِبخ . 
 ).٧٧٦(م رواه أبو داود رق) ٢(
 ).٧٧٥( رقم -أيضا-أخرجه أبو داود ) ٣(
بتحتانية مفتوحة ومعجمة - الرفاعي اليشكري -بنون وجيم خفيفتني-علي بن علي بن ِنجاد ) ٤(

كان يشبه : ويقَال، وكان عابدا، رِمي بالقدر، ال بأس به،  أبو إسماعيل البصري-ساكنة
 ).٤٨٠٧(التقريب ، روى له األربعة، من السابعة، جالنِبي 

إمام ، ثقة حافظ مشهور، أبو زكريا البغدادي، يحيى بن معني بن عون الغطفاِني موالهم) ٥(
. ’ا. بالْمدينة وله بضع وسبعون سنة) ’٢٣٣(مات سنة ، من العاشرة، الْجرح والتعديل

 ).٧٧٠١(التقريب 
 ).١١ص(سبقت ترجمته ِفي الْجزء األول ) ٦(
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 . وحديث علي مزيج من الثناء والدعاء، االستفتاحات
، يعمل ِبهذَا تارة، ولعل اَألولَى أن يعمل اإلنسان بكل هذه االستفتاحات

ذَا تارة؛ ألنا كلها صحيحةوِبهواهللا أعلم، وإن كان حديث أِبي هريرة أصح، ه . 
والغسل ،  الدعاء بالْمباعدة للعصمة ِفي الْمستقبلجاستعمل النِبي : سادسا

وِبهذا يعترب أنه قد سأل اهللا أن يقيه شر ، والتنقية ِلما قد حصلَ ِفي الْماضي
 .واآلتية بالْمباعدة عنها وعن أسباِبها، لتهاالذنوب الْماضية ِبمحِوها وإزا

 أشار جوهي أن النِبي ، الْجمع بني الْماء والثلج والبرد لطيفة ِفي :سابعا
وهي العفو والْمغفرة والرحمة كَما ، بالْمطَهرات الِْحسية إلَى الْمطَهرات الْمعنوية

ثلج والبرد مطَهرات ِحسية للدنس الِْحسي والعفو يقول بعض العلماء، فالْماء وال
ومع أن هذه الْمطَهرات قد ، والْمغفرة والرحمة مطَهرات معنوية للدنس الْمعنوي

والْمعاصي من صفاِتها الْحرارة والوساخة؛ لذلك ، جمعت بني التربيد والتنظيف
 .واهللا أعلم، دادهاطلب ما يزيل هذه الصفات بأض

 

 

 

J@J@J@J@J 




	��א����م���  > ��������د

 

١١ 

 يستفِْتح الصالَةَ جكَانَ رسولُ اهللا $:  قَالَتلعن عاِئشةَ  ]٨٤[
وكَانَ ِإذَا ركَع لَم يشِخص . ﴾   ﴿: ���والِْقراَءةَ ، ِبالتكِْبيِر

هبوصي لَمو هأسر ،ذَِلك نيب لَِكنكَانَ ِإذَ، وو دجسي كُوِع لَمالر ِمن هأسر فَعا ر
وكَانَ ِإذَا رفَع رأسه ِمن السجدِة لَم يسجد حتى يستِوي ، حتى يستِوي قَاِئما

ينِصب يفِْرش ِرجلَه الْيسرى ووكَانَ ، وكَانَ يقُولُ ِفي كُلِّ ركْعتيِن التِحيةَ، قَاِعدا
وينهى أَنْ يفْتِرش الرجلُ ِذراعيِه افِْتراش ، وكَانَ ينهى عن عقْبِة الشيطَاِن، الْيمنى
#وكَانَ يخِتم الصالَةَ ِبالتسِليِم، السبِع

)١(. 

<|†�Ö] 

Jديثموضوع الْح : 
ويعمل ،  القدوة واألسوة ليأخذ الْمكَلف منهاجبيان كيفية صالة النِبي 

 . #صلُّوا كَما رأَيتموِني أُصلِّي$: جاهدا على تطبيقها ِفي صالته؛ امتثاالً لقوله
Jاتدفرالْم  : 

 .يرفعه: يشخص رأسه
 .يخفضه عن ظهره: يصوبه
 ". التِحيات"هي اسم للتشهد : التحية

ظاهر القدم إلَى ، ِه مبسوطةيجعلها تحت مقْعدِت: أي: يفرش رجله اليسرى
 . األرض وباطنها تحت الْمقعدة

                                                 

وأخرجه     ، أما البخاري فلم يخرجه     ، باب ما يفتتح به ويختتم به من آخر صفة الصالة         ،  أخرجه مسلم  ) ١(
 . مختصرا،باب ما يفتتح به الصالة    ، )٨١٢( وابن ماجه برقم    ،  )٧٨٣( أبو داود برقم   
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عن يمينه بأن يستقبل بأطراف أصابعه القبلة والقدم : أي: وينصب اليمنى
 .منصوبة

وإضافتها إلَى الشيطان يدل ، هي بضم العني وإسكان القاف: عقْبة الشيطان
، ويجعلها عن يمينه وعن يساره، أن يفرش الرجلُ قدميه: وصورتها، على قبحها

 .ويفضي بعقبه إلَى األرض بينهما
وهو وضع الْمصلِّي لذراعيه ، افتراشا كافتراش السبع: أي: افتراش السبع

 .مع كفيه
Jاِليمى اإلجعنالْم  : 

فأخربت أنه يدخل ِفي الصالة ، ج صفة صالة النِبي لوصفَت عائشةُ 
 ﴾   ﴿: ���ويفتتح القراءة ، " أكرباهللا: "بلفظ: بالتكبري؛ أي

وكان ، أو أنه ال يجهر بالبسملة قبل الفَاِتحة، أنه يقرأ الفَاِتحة قبل السورة: أي
وإذا رفع رأسه من ، إذا رفع رأسه من الركوع؛ لَم يسجد حتى يعتدل قائما

ي كل ركعتني وكان يقول ِف، السجدة األولَى؛ لَم يسجد ثانية حتى يطمئن قاعدا
وكَانَ يجلس جلسة االفتراش ِفي ، -يتشهد بعد كل ركعتني: أي-التحية 
وينهى عن  ، "عقْبة الشيطان: "���وكان ينهى عن الِْجلسة الَِّتي تسمى ، التشهد

 .ويخرج من الصالة بالتسليم، بسط الذراعني ِفي السجود
Jديثفقه الْح  : 

، سها الْمصنف ِفي إيراد هذا الْحديث ِفي هذا الكتاب": قال ابن دقيق العيد
عن  ، )١(الْمعلمفَرواه من حديث حسني ، فإنه ِمما انفرد به مسلم عن البخاري

                                                 

 الواو بفتح الْمهملَة وسكون-املكِتب العوذي ، هو الْحسين بن ذكوان الْمعلم: حسني الْمعلم) ١(
، مات سنة خمس وأربعني ومائة، من السادسة، ثقة ربما وِهم،  البصري-بعدها معجمة

 ).١٣٢٩(التقريب 
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وشرط الكتاب ، لعن عائشة ، )٢(عن أِبي الْجوزاء، )١(بديل بن ميسرة
 ". تخريج الشيخني للحديث

عن ، جه مسلم من رواية أِبي الْجوزاءوله علة؛ ألنه أخر: "قال ابن حجر
 .’ا" ولَم يسمع منها، عائشة

 .وإخراج مسلم له يدل على صحته عنده: قلت
 : وفيه عشر مسائل●

: وهو مذهب الثالثة، "اهللا أكرب: "تعيني التكبري ِفي التحريمة بلفظة: األولَى
ِبما دلَّ على " كربأ" إبدال اسم )٣(وأجاز أبو حنيفة، وأحمد، والشافعي، مالك
 ".أجل وأعظم: "���معناه 

،  "الرحيمالرحمن أو : "���وأجاز إبدال لفظ الْجاللة ، وأوجب ابن حزم هذا االسم
 .]١١١:اإلسراء[ ﴾ ﴿: أو غريِهما من األسماء؛ مستدال بقوله تعالَى

يالً عن جيل من لكن يترجح مذهب الثالثة؛ للعمل الْمتداول الْمنقُول ج
 . عصر النبوة إلَى يومنا هذا على هذا اللفظ ِفي التحريمة

كَانَ $:  قال� )٤(وِلما روى ابن ماجه من حديث أِبي حميد الساعدي
                                                 

أو ، مات سنة خمس وعشرين ومائة، من الْخامسة، ثقة، بديل بن ميسرة العقيلي البصري) ١(
 ).٦٥٢(التقريب ، أخرج له مسلم واألربعة، ثالثني

  -بالِْجيم والزاي- أبو الْجوزاء -بفتح الْموحدة-أوس بن عبد هللا الربعي : هوأبو الْجوزاء ) ٢(
 ).٥٨٢(التقريب ، مات سنة ثالث وثَمانني، من الثالثة، ثقة، بصري يرسل كثريا

، مولَى بِني تميم: ويقال. أصله من فارس: يقال، اإلمام، أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوِفي) ٣(
، وله سبعون سنة، مات سنة خمسني ومائة على الصحيح، من السادسة، هورفقيه مش
 ).٧٢٠٣(التقريب 

:  وقيل،اسمه عبد الرحمن : قيل، أو ابن مالك، أبو حميد الساعدي الْمنذر بن سعد بن الْمنذر   ) ٤(
 ).٦٩٣٤/١(التقريب ، وعاش إلَى خالفة يزيد سنة ستني، شهد أُحدا وما بعدها، عمرو
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#اهللا أَكْبر: وقَالَ،  ِإذَا قَام إلَى الصالَِة اعتدلَ قَاِئماجرسولُ اهللا 
: قال الْحافظ. )١(

 . لكن فيه إرسال، ترجاله ثقا
 ج  أَنَّ النِبي   $: وروى البزار من حديث علي بسند صححه ابن القطان             : قال 

:  القطانقال ابن. #إلَخ .. وجهت وجِهي، اهللا أَكْبر: كَانَ ِإذَا قَام إلَى الصالَِة ِمن اللَّيِل قَالَ
غريب ِفي الْحديث ال يكاد ، لوجود عزيز ا-"اهللا أكرب: "تعيني لفظ: يعِني-وهذا 

وهو ِفي مسند البزار . ما عرف قط: يوجد، حتى لقد أنكره ابن حزم وقال
 . ’ ا)٢(هو على شرط مسلم: قلت: قال الْحافظ، وإسناده من الصحة ِبمكَان

 .#﴾   ﴿: ���والِْقراَءة $: استدل بقول عائشة: الثانية
وهم ، ومن يرى اإلسرار ِبها، وهم الْمالكية، لفَاِتحةمن لَم ير البسملة من ا

إنما معنى الْحديث أنه يبدأ بالفَاِتحة قبل : أما الشافعي فقال، الْحنفية والْحنابلة
 .)٣(السورة

وأنت تريد السورة . ]١:الْملك[ ﴾   ﴿: قرأت: كَما يقَال
 .واهللا أعلم، -إن شاَء اهللا-مزيد بيان لذلك وسيأِتي ، بأكملها والبسملة منها

سنية الْمحاذَاة بني . #إلَخ... وكَانَ ِإذَا ركَع $: يؤخذ من قَوِلها: الثالثة
بل السنة أن ، وكراهة التشخيص والتصويب الذي سبق بيانه، الرأس والظهر

 . أرفع منه وال أنزلال، ويجعل رأسه محاذيا لظهره، يهصر الْمصلِّي ظهره
وكَانَ ِإذَا رفَع رأسه ِمن الركُوِع لَم يسجد حتى $: يؤخذ من قوِلها: الرابعة

                                                 

 ج اهللا كَانَ رسولُ $ : وعند مراجعة سنن ابن ماجه وجدت الْحديث بلفظ          ، "الفتح "هكذا نقلته من   ) ١(
اعتدل : بدون ذكر: أي. #اهللا أَكْبر: وقَالَ، ورفَع يديِه، ِإذَا قَام إلَى الصالَِة استقْبلَ الِْقبلَةَ

 ).٨٠٣(رقم الْحديث ، صالةباب افتتاح ال، وهو ِفي ابن ماجه، قائما
 ).٢/٢١٧" (الفتح"انظر ) ٢(
 ).٤/٢١٤" (شرح النووي على صحيح مسلم"انظر ) ٣(
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وهو مذهب األئمة ، وجوب االعتدال بني الركوع والسجود. #يستِوي قَاِئما
طلق على الْمقيد؛ تقديم الْم: وهو، ولَم يوجبه أبو حنيفة تمشيا على أصله، الثالثة

       ﴿: مستدال بقوله تعالَى
 .]٧٧:الْحج[ ﴾   

فإذا حصلَ ما ، إنَّ اهللا أمر ِفي هذه اآلية ِبمطلق الركوع والسجود: قال
 . يسمى ركوعا وسجودا لغويا كفى

د ِفي القرآن أن األمر الْمطلَق الوار: ���ويجيب األئمة الثالثة والْجمهور 
: وقَالَ،  بفعله وقولهجبالركوع والسجود وعموم الصالة قد بينه رسول اهللا 

، وأنكر على من صلَّى ولَم يتم الركوع والسجود. #صلُّوا كَما رأَيتموِني أُصلِّي$
.   #  لَم تصلِّارِجع فَصلِّ؛ فَإنك$: ونفى عنه الصالة الشرعية بقوله، وأمره باإلعادة

وتبين بأنَّ ، فاتجه النفي إليها، وكان قد حصل منه ما يسمى صالة ِفي اللغة
وال تربأ ِبها الذِّمة إالَّ إذا وقعت على النحو ، الصالةَ ال تسمى صالة ِفي الشرع

رِحمه  -م وقد تبين ِبهذا ضعف ما ذهب إليه هذا اإلما، جالذي بينه رسول اهللا 
 .واهللا أعلم، )١(-اهللا

:  الْحديث.# ...وكَانَ ِإذَا رفَع رأسه ِمن السجوِد  $: يؤخذ من قوله : الْخامسة  
 الركوع والبحث فيه وِفي الركوع والسجود واالعتدال بني       ، وجوب الطمأنينة فيه    

 .والسجود وبني السجود والسجود واحد
 وجوب : # ...وكَانَ يقُولُ ِفي كُلِّ ركْعتيِن التحيةَ    $ : هايؤخذ من قَولِ : السادسة  

                                                 

، أنه إذا تعارضت حقيقة لُغوية وحقيقة شرعية؛ قُدمت الْحقيقَة الشرعية: وقد تقَرر ِفي األصول ) ١(
لَم    ارِجع فَصلِّ؛ فَإنك  $:  وأبطلها بقولهجشارع ونزيد هنا بأن الْحقيقة اللغوية قد نفَاها ال

 .مع أنه كان قد صلَّى صالة لُغوية بركوع وسجود غري تامني. #تصلِّ
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، وقال مالك وأبو حنيفة بسنية التشهدين جميعا، وهو مذهب اإلمام أحمد، التشهد األول
 .- شاء اهللاإن-وسأستوِفي البحث ِفي بابه ، وقال الشافعي بسنية األول وفرضية الثاِني

.   # ..  يفِْرش ِرجلَه الْيسرى وينِصب الْيمنى           وكَانَ   $ :  من قَوِلها   يؤخذ :   السابعة   
، أن جلسة التشهد االفتراش سواء كان أوالً أو أخريا، حجة ِلمذهب أِبي حنيفة

وقال الشافعي وأحمد بالفرق بني ، وهو سنية التورك فيهما، وقال مالك بعكسه
والثاِني جلسته التورك كَما ورد ِفي ، سته االفتراشفاألول جل، األول واألخري

 .، وهو الراجح الذي تؤكده األدلة)١(حديث أِبي حميد
كراهية هذه . #وكَانَ ينهى عن عقْبِة الشيطَاِن$: يؤخذ من قَوِلها: الثامنة

 . الْهيئة
 : وفُسرت بتفسريين●

 .ويجلس بعقبه عليهما، ألرضأن يفرش قدميه على ا: أحدِهما
 .ويفضي بعقبه إلَى األرض بينهما، أن ينصب قدميه: الثاِني

وقد تعقَّب الصنعاِني ابن دقيق العيد ِفي الصورة األولَى بأنها هي الواردة 
ِفي الْجلسة بني : أي-وأخرب أنها هي السنة ، ِفي حديث ابن عباس عند مسلم

وينصب ، أن يجلس بإلْيتيِه علَى األرض : وجعل الصورة الثانية، -السجدتني
 .ساقيه

                                                 

وقال ، )٩٦٣(رقم ، من ذَكَر التورك ِفي الرابعة: باب، أخرجه أبو داود ِفي أبواب التشهد) ١(
 . بنحوه-والنسائي ، ماجهوابن ، والترمذي، أخرجه البخاري: الْمنذري

، نشر رئاسة البحوث، طبعة محب الدين الْخطيب)  فتح٨٢٨(أخرجه البخاري برقم : قلت
فَإذَا جلَس ِفي الركْعتيِن؛ جلَس علَى ِرجِلِه $: ولفظه، سنة الْجلُوس ِفي التشهد: ِفي باب
ونصب ، ركْعِة اَألِخيرِة؛ قَدم ِرجلَه اليسرىوِإذَا جلَس ِفي ال، ونصب اليمنى، اليسرى
 .’ا. #وقَعد علَى مقْعدِتِه، اُألخرى
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إالَّ أن ، وهو مكروه باتفاق، هذه الصورة هي الَِّتي فُسر ِبها اإلقعاء: قلت
واألقرب أنها هي الصورة الثانية الَِّتي يفضي فيها ، اإلقعاء غري عقبة الشيطان
 ،)١(وهذا هو األقرب إلَى تسميتها عقبة،  بني قدميهالْمصلِّي بعقبه إلَى األرض

 .واهللا أعلم
كراهية . #وكَانَ ينهى أَنْ يفْتِرش الرجلُ ِذراعيِه$: يؤخذ من قَوِلها: التاسعة

 .وتتأكد الكراهية ِبمشابهة السبع، افتراش الذِّراعني ِفي السجود
دليل ِلمن قال . #انَ يخِتم الصالَةَ ِبالتسِليِموكَ$: يؤخذ من قَوِلها: العاشرة

 . وهم الْجمهور، بوجوب السالم
ال يجب؛ مستدال ِبحديث عبد اهللا بن عمرو مرفوعا : وقال أبو حنيفة

وِفي . #ُفَأَحدثَ قَبلَ أَنْ يسلِّم؛ فَقَد تمت صالته، ِإذَا جلَس ِفي آِخِر صالَِتِه$: بلفظ
 . )٢(سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم اإلفريقي وهو ضعيف

ومذهب الْجمهور هو األرجح؛ ِلما عليه من األدلة الكثرية الَِّتي ال سبيل 
وهو . #وتحِليلُها السالَم$: ومنها حديث علي، منها هذا الْحديث، إلَى ردها

وضعفَه ، )٣(وأحمد شاكر، وابن عبد الرب، صححه الترمذي، حديث صحيح
                                                 

 ).٢٩٣، ٢/٢٩٢(للصنعاِني " العدة على شرح العمدة"راجع ) ١(
 ).١٦٢ص(تقَدمت ترجمته ِفي الْجزء األول ، عبد الرحمن بن زياد بن أنعم اإلفريقي) ٢(
، أحمد بن محمد شاكر بن أحمد بن عبد القادر من آل علباء الْحسيِني: أحمد شاكر هو) ٣(

وِلد ِبمنزل والده بدرب اآلنسية بقسم ، فقيه أديب، محدث مفَسر، شمس الدين أبو األشبال
ثُم ِبمعهد ، حقَه بكلية غردونفَألْ، ورحل مع والده إلَى السودان، الدرب األحمر بالقاهرة

فقد قرأ له ، وكان لوالده أثر ِفي حياته العلمية، فأخذ فيه عن محمود أِبي دقيقة، اإلسكندرية
وعين ، وحاز الشهادة العالَمية منه، ثُم التحق باألزهر، وإلخوانه التفسري والْحديث واألصول

وحقَّق ونشر ، فعضوا بالْمحكَمة العليا، فقاضيا، موظفًا قضائياثُم ، "ماهر"مدرسا ِبمدرسة 
= 
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 . والطعن فيه من ِقبل حفظه، )١(بعضهم بعبد اهللا بن محمد بن عقيل
مقارب : لكن حكى الترمذي عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال فيه

والْحميدي يحتجون ، وإسحاق بن إبراهيم، كان أحمد بن حنبل، الْحديث
 .  ِبحديثه

وِفي ، ولكن أغلبها وردت من الفعل، واألحاديث الدالة على السالم كثرية
 :غري أنه هنا يفيد الوجوب ألمور ثالثة، اإليجاب به نزاع عند أهل األصول

:   أعِني - وقعت بيانا للمجمل الوارد ِفي القرآن جأن صالة النِبي : أحدها
 . بفعلهج فقد بينه -األمر بالصالة

 فأمره هذا أمر باألفعال      . # صلُّوا كَما رأَيتموِني أُصلِّي        $:  قال  جأن النِبي   : ثانيها   
 .ومن الزم ذلك أنها واجبة، الواردة ِفي الصالة

ومواظبته  ،  خرج من صالته بغري سالمجأنه لَم يعرف أن النِبي : ثالثها
 .واهللا أعلم، عليه طول عمره تدل على الوجوب

 : فائدة●
دليل ِلمن قال بوجوب . #وكَانَ يخِتم الصالَةَ ِبالتسلِيِم$: لِفي قول عائشة 

 .  الذِّهنالتسليم الْمعهود ِفي: أي، للعهد الذِّهِني" أل"باعتبار أن ، التسليمتني
                                                 

= 

معجم ) "’١٣٧٧/ ١١/ ٢(وتوفِّي بالقاهرة ِفي ، عددا من كتب الْحديث والفقه واألدب
 ).١٣/٣٦٨(لعمر كحالة " الْمؤلفني

أمه زينب بنت علي ، دِنيأبو محمد الْم، عبد اهللا بن محمد بن عقيل بن أِبي طالب الْهاِشِمي) ١(
. ’ا. مات بعد األربعني، من الرابعة، تغير بأخرة: ويقال، ِفي حديثه لني ، صدوق، ابن أِبي طالب

 ). ٣٦١٧(التقريب 

 .والذي يترجح ِلي أن حديثه من قسم الْحسن على األقل: قلت
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ومن ، فيها الصحيح والْحسن والضعيف، ويؤيد هذا الْمفهوم بأدلة كثرية
 هحولَ اهللا    $:  عن أبيه عند مسلم قال          ،  ا حديث عامر بن سعد       أصسى رأَر تج  كُن 

#يسلِّم عن يِميِنِه وعن يساِرِه حتى أَرى بياض خدِه 
إلَى " الْمنتقَى"وعزاه ِفي . )١(

 . أحمد والنسائي
ِبي ولفظه عند أ، وحديث ابن مسعود عند أحمد واألربعة بسند صحيح

:  كَانَ يسلِّم عن يِميِنِه وعن ِشماِلِه حتى يرى بياض خدِهجأَنَّ النِبي $: داود
#السالَم علَيكُم ورحمةُ اهللا، السالَم علَيكُم ورحمةُ اهللا

)٢( . 
ي وِف، وحديث جابر بن سمرة رواه مسلم، وحديث أِبي معمر عند مسلم

                                                 

، )٥٩٢/٢٥٨٢(رقم ، غهاوكيفية فرا، السالم التحليل من الصالة: باب، أخرجه مسلم) ١(
 ).٢/٦١(السالم : وأخرجه النسائي ِفي باب

وسنده على ، تحقيق أحمد شاكر، )٢٩٥(رقم ، ما جاء ِفي التسليم: باب، أخرجه الترمذي) ٢(
 . شرط مسلم

عن ، عن عبد الرحمن بن األسود، عن أِبي إسحاق، ورواه النسائي من طريق زهري بن حرب
 . وسنده على شرط الشيخني، ن عبد اهللاع، األسود وعلقمة

وعن ، عن عبد اهللا، عن أِبي األحوص، من طريق أِبي إسحاق) ٩٩٦(وأخرجه أبو داود رقم 
 . عن عبد اهللا مرفوعا، عن أبيه وعلقمة، عبد الرحمن بن األسود

افظ ِفي صححه الْح، فحديث عبد اهللا بن مسعود ِفي التسليمتني صحيح ثابت: وبالْجملَة
واألسانيد صحاح : وقال العقيلي، أصله ِفي مسلم من حديث أِبي معمر: وقال" التلخيص"

 التلخيص ’ا". وال يصح ِفي تسليمة واحدة شيء، ثابتة ِفي حديث ابن مسعود ِفي تسليمتني
 . ونقل الْمنذري عن الترمذي تصحيحه وأقره). ١/٢٧٠(

،  ياسرن التسليمتني ِفي الصالة رِويت من طريق عمار بن         أيضا أ " التلخيص "وقد ذكر الْحافظ ِفي     
والْمغرية بن ، وطَلْق بن علي، وعدي بن عمرية، وحذيفة، وسهل بن سعد، والرباء بن عازب

 . ’ا. وأِبي رمثة، ويعقوب بن الْحصني، ووائل بن حجر، وواثلة بن األسقع، شعبة
 .وجابر بن سمرة الذين روينا أحاديثهم هنا          ،   وقَّاص وسعد بن أِبي  ،  ابن مسعود :  باإلضافة إلَى 
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 . )١( إلَخ#عالَم توِمئُونَ ِبأَيِديكُم$: آخر حديثه
رواه إالَّ ما  ، فقد وردت فيه أحاديث كلها ضعيفة         : أما االكتفاء بتسليمة واحدة          

، عروةعن هشام ابن       ،  عن زهري بن محمد       ،  )٢( الترمذي من طريق أِبي حفص التنيسي            
نَ يسلِّم ِفي الصالَِة تسِليمةً  كَاجأَنَّ رسولَ اهللا $: لعن عائشة ، عن أبيه

صحيح : وقال، ورواه الْحاكم. #يِميلُ ِإلَى الشق اَأليمن شيئًا، واِحدةً ِتلْقَاَء وجِهِه
 . ووافقه الذَّهِبي. ولَم يخرجاه، على شرط الشيخني

، نه مناكريأهل الشام يروون ع: فقال، وتكلم البخاري ِفي زهري بن محمد
 .ورواية أهل العراق عنه أشبه وأوضح

 .هو حديث منكر: وقال أبو حاِتم
،  وابن عبد الرب عدم رفعه، والنووي، وصوب ابن معني، وضعفَه الطحاوي

 . ورجحوا أنه موقوف على عائشة
" صالتلخي "عزاها الْحافظ ِفي   ، لكن وِجد الْحديث مرفوعا من طريق أخرى   

غري أنه يدل ، هو على شرط مسلم: وقال، ِفي مسنده )٣(والسراج، إلَى ابن حبان
 . على أن وقوع ذلك إنما كان ِفي قيام الليل

وعلَى هذا فَجواز االكتفاء بالتسليمة الواحدة إنما كان ِفي النافلة؛ لثبوت 
                                                 

 .األمر بالسكون ِفي الصالة: باب، )٤٣١(صحيح مسلم رقم ) ١(
ورواية الشاميني عن زهري بن محمد ،  هو عمرو بن أِبي سلَمة الدمشقيأبو حفص التنيسي) ٢(

 ’ا.  حديث التسليمة الواحدة معلولذكر العقيلي وابن عبد الرب أن": الفتح"وقال ِفي ، ضعيفة
 ).٥٠٧٨تقريب ). (٢/١٨٨" (تحفة األحوذي"من 

إسحاق محمد بن ، شيخ اإلسالم، اإلمام الْحافظ الثقة، هو محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران) ٣(
ولد سنة ، صاحب الْمسند على األبواب، الْخراساِني النيسابوري، أبو العباس الثقفي موالهم

 ).١٤/٣٨٨(سري أعالم النبالء . ’ا. عن سبع وتسعني سنة) ’٣١٣(وتوفِّي سنة ، )’٢١٦(
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 . الْحديث بذلك
 ؟هل هي واجبة كلها أم ال: اوقد اختلف القائلون بالتسليمتني ِفي حكمه

بل ذهب ِفي ، -رِحمه اهللا-اإلمام أحمد : فقال بوجوب التسليمتني
 .الْمشهور عنه إلَى أن التسليمتني ركْن من أركان الصالة

 .وسنية الثانية،  إلَى وجوب األولَى-رِحمه اهللا-وذَهب الشافعي 
 . إلَى سنيتهما- اهللارِحمهما-وذَهب أبو حنيفة ومالك  

 على فعلها جوما ذَهب إليه اإلمام أحمد هو األرجح؛ ِلمواظبة النِبي 
 . #صلُّوا كَما رأَيتموِني أُصلِّي$: وقوله

واهللا ، وما ورد من إطالق ِفي بعض األحاديث؛ فهو محمول على الْمقيد
 .أعلم

 

 

 

J@J@J@J@J 
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 كَانَ يرفَع يديِه حذْو جأَنَّ النِبي $: ب بِن عمر عن عبِد اهللا] ٨٥[
وِإذَا رفَع رأسه ِمن الركُوِع رفَعهما ، وِإذَا كَبر ِللركُوِع، منِكبيِه ِإذَا افْتتح الصالَةَ

قَالَ، كَذَِلكو :هِمدح ناهللا ِلم ِمعالْ، س لَكا ونبردمِفي . ح لُ ذَِلكفْعكَانَ الَ يو
 .)١(متفق عليه. #السجوِد

<|†�Ö] 

Jديثبيان مواضع الرفع ِفي الصالة وصفته :  موضوع الْح . 
Jاتدفرالْم  : 

جعل يديه مساوية ِلمنكبيه  : أي، الْمقَابلة والْمساواة: الْحذْو والِْحذَاء: حذْو
 .ِفي االرتفاع

 .هما الكَِتفَان: الْمنكبان
 .دخل فيها بالتكبري: أي: افتتح الصالة

Jاِليمى اإلجعنالْم  : 
ومن أجل ، والْخضوع ِلجالله، والتذلل لعظمته، شِرعت الصالة لذكر اهللا

: والْمتضمن لعلو القدر، ذلك كان افتتاحها بإسناد الكربياء له وحده ال شريك له
فكان ، صحوبا برفع اليدين الْمتضمن لعلو القهر وعلو الذاتم: أي، "اهللا أكرب"

وحني يكبر ،  يرفع يديه إلَى أن تحاذي منكبيه حني يكبر لإلحرامجالْمشرع 
                                                 

رفع اليدين ِفي تكبرية : ِفي باب) ٧٣٩و ، ٧٣٨و ، ٧٣٦و ، ٧٣٥(أخرجه البخاري رقم ) ١(
 داود وأبو ، )٣٩٠(رقم الْحديث   ، استحباب رفع اليدين حذو الْمنكبني       : ومسلم ِفي باب   ، اإلحرام 
، رفع اليدين إذا ركع: باب، وابن ماجه، )٧٢١(رقم الْحديث ، رفع اليدين ِفي الصالة: باب

 ).١/١٤٧(وأخرجه أحمد ِفي مسنده ، )٨٥٨(رقم الْحديث 
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أما السجود فلم يحفظ ابن عمر ، وحني يسمِعل رافعا من الركوع، للركوع
 . واهللا أعلم-شاء اهللاإن -وقد حفظه غريه كما سيأِتي ، الرفع فيه
@J ديثفقه الْح : 

عند تكبرية : وهي، يؤخذ من الْحديث مشروعية الرفع ِفي الْمواضع الثالثة
 .وعند الرفع من الركوع، وعند التكبري للركوع، اإلحرام

إالَّ ما رِوي ، فقد أجمعت األمة على مشروعيته: فَأما عند تكبرية اإلحرام
 . جالْهادي من أهل البيت؛ ألنه ثبت بالتواتر عن النِبي عن اإلمام 

ال نعلم سنة اتفق على  : قال البيهقي عن شيخه أبو عبد اهللا الْحاكم أنه قال
ثُم العشرة الْمشهود لَهم بالْجنة فَمن بعدهم من أكابر ، روايتها األربعة الْخلَفَاء

وهو كما : قال البيهقي، الشاسعة غري هذه السنةالصحابة مع تفرقهم ِفي البلدان 
 .قال أستاذنا
 :  ثُم اختلفوا فيما عداه●

وِفي ، إثباته ِفي هذه الثالثة الْمواضع: إلَى -رِحمه اهللا-فذهب اإلمام أحمد 
وِإذَا قَام ِمن $: القيام من التشهد األول؛ ِلحديث ابن عمر عند البخاري بلفظ

 تكْعهِ     الريدي فَعِن؛ رحوه عند الترمذي        . #ين لي١( وعن ع( ،   هححداود وهو عند أِبي     ، وص
 . ج ِفي صفة صالة النِبي �من حديث أِبي حميد الساعدي 
الْمذكُورة مضافًا إلَى الْمواضع الثالثة  : -رِحمه اهللا  -وقد ادِعي مذهبا للشافعي     

 . إذا صح الْحديث فهو مذهِبي: ه قالِفي حديث ابن عمر؛ ألن
                                                 

، مصعبوأبا  ،  سمع قتيبة  ،  ولد أكْمه  :  قيل،  أبو عيسى الترمذي الْحافظ الضرير          ، محمد بن عيسى    ) ١(
وسبعني  مات ِفي رجب سنة تسع   ، والْهيثم بن كليب وخلْق ،   الْمحبوِبيوعنه ، وتتلمذ للبخاري

: فقال، ونسبه)" ٦٢٤٦(التقريب "وترجمه الْحافظ ِفي ، )٥١٨٥ت (كاشف . ’ا. ومائتني
 .من الثانية عشرة، ثقة حافظ، أحد األئمة، صاحب الْجامع: ثُم قال، السلمي
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 الشافعي ينبغي لقائل ذلك أن يطَِّرده ِفي كل مسألة خالف فيها مذهب         : قلت 
 .واهللا أعلم، وهو نص ِفي الْمسألة ال يحتمل التأويل كهذا، حديثًا صحيحا

واية وعنه ر، إثبات الرفع ِفي الثالثة الْمواضع: إلَى )١(وذَهب اإلمام مالك
 . والْمشهور عنه األول، ثانية بقصره على تكبرية اإلحرام

 .قصر الرفع على تكبرية اإلحرام فقط: وذهب أبو حنيفة وأهل الكوفة إلَى
ِفي ترك الرفع ِفي غري : أي-وأما الْحنفية فَعولوا ":  "الفتح"وقَالَ الْحافظ ِفي 

 .ذلك صلَّى خلف ابن عمر فَلَم يره يفعل  أنه)٢( على رواية مجاهد-تكبرية اإلحرام
 راويه ساء حفظه )٣(وأجيب بالطعن ِفي إسناده؛ ألن أبا بكر بن عياش

والعدد ، وغريهما عنه        )٥(ونافع  ،  )٤( وعلى تقدير صحته فقد أسند ذلك ساِلم              ،  بأخرة 
                                                 

، القاسموابن   ، وعنه ابن مهدي    ،  روى عن نافع والزهري       ، هللامالك بن أنس األصبحي أبو عبد ا        ) ١(
، توفِّي ِفي ربيع األول سنة مائة وتسٍع وسبعني، ولد سنة ثالث وتسعني، وأبو مصعب، ومعن

 ).٥٣٣٣(الكاشف . ’ا. ومناقبه أفردتها
وابن ، ن أِبي هريرةع، مولَى السائب بن أِبي السائب الْمخزومي، مجاهد بن جرب أبو الْحجاج) ٢(

، )م، خ(وحديثه عن عائشة ِفي ، وسيف بن سليمان، وابن عون، وعنه قتادة، وسعد، عباس
، وقد رأى هاروت وماروت فكاد يتلف، مات سنة مائة وأربع. لَم يسمعها: وابن معني يقول

 ).٥٣٨٧(الكاشف . إمام ِفي القراءة والتفسري
، حبيب بن أِبي ثابت: عن، أحد األعالم، ي الْحناط الْمقرئأبو بكر بن عياش األسدي الكوِف) ٣(

قال ، والعطاردي، وابن معني، وإسحاق، وأحمد، علي: وعنه، وأِبي إسحاق، وعاصم
مات سنة . هو وشريك ِفي الِْحفظ سواء: وقال أبو حاِتم. صدوق ثقة ربما غلط: أحمد

 .كنى) ٥٨(الكاشف . ’ا.  ست وتسعني سنةثالث وتسعني ومائة ِفي جمادى األولَى عن
، الزهري: وعنه، وأِبي هريرة، أبيه: عن، أحد فقهاء التابعني، ساِلم بن عبد اهللا بن عمر) ٤(

لَم يكن أحد ِفي زمان ساِلم أشبه ِبمن مضى ِفي الزهد  : قال مالك، وصاِلح بن كيسان
 ).١٧٩١(الكاشف . توفِّي سنة ست ومائة. والفضل والعيش الْخشن منه

، ومالك، أيوب: وعنه، وعائشة، وأِبي هريرة، مواله ابن عمر: عن، نافع أبو عبد اهللا الفقيه) ٥(
 ).٥٨٩٣(الكاشف . مات سنة سبع عشرة ومائة، من أئمة التابعني وأعالمهم، والليث
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وايتني الرأن الْجمع بني     مع ،  السيما وهم مثبتون وهو نافٍ           ، الكثري أولَى من واحد     
 ).٢/٢٢" (فتح "’ ا".ففعله تارة وتركه أخرى، وهو أنه لَم يره واجبا، ممكن

،  كليب من طريق عاصم بن  �روى أبو داود حديثًا عن ابن مسعود    : قلت
أَالَ $: �قال عبد اهللا بن مسعود : عن علقمة قال، عن عبد الرحمن بن األسود
: داودقال أبو   . #  فَصلَّى فَلَم يرفَع يديِه ِإالَّ مرةً واِحدةً      ،جأُصلِّي ِبكُم صالَةَ رسوِل اهللا      

 .)١(وليس بصحيح، هذا حديث مختصر من حديث طويل
ثبت حديث من يرفع : وأسند الترمذي عن عبد اهللا بن الْمبارك أنه قال

 . )٢(ِفي أول مرة لَم يرفع يديه إالَّ جولَم يثبت حديث ابن مسعود أن النِبي ، يديه
عن عبد الرحمن بن أِبي ، )٤( من طريق يزيد بن أِبي زياد)٣(وروى أبو داود

كَانَ ِإذَا افْتتح الصالَةَ ج أنَّ رسولَ اهللا $: � )٦(عن البراء بن عازب، )٥(ليلى
                                                 

 .عند الركوعمن لَم يذكر الرفع : باب، )٧٤٨(رقم ، أخرجه أبو داود ِفي صفة الصالة) ١(
 ).٢/١٠٢" (تحفة األحوذي"راجع ) ٢(
وأِبي ، مسلم بن إبراهيم: عن، صاحب السنن، أبو داود هو سليمان بن األشعث الْحافظ) ٣(

وأِبي ، والنفيلي، عن سليمان بن حرب، عن أِبي داود) س(وروى ، )ت: (وعنه، الْجماهر
، وابن داسه،  وحدث عنه بالسنن ابن األعراِبي، وإالَّ فالْحراِني-إن شاء اهللا-الوليد وهو هو 

. ’ا. مات ِفي شوال سنة خمس وسبعني ومائتني، إمام عامل، ثبت حجة، واللؤلؤي وآخرون
 ).٢٠٨٩(كاشف 

وكان شيعيا من ، كرب وصار يتلَقَّن، ضعيف، الكوِفي، يزيد بن أِبي زياد الْهاِشمي موالهم) ٤(
 ).٧٧١٧(التقريب ،  وثالثنيمات سنة ست، الْخامسة

اختلف ِفي سماعه ، ثقة من الثانية، ثُم الكوِفي، عبد الرحمن بن أِبي ليلى األنصاري الْمدِني) ٥(
 ).٤٠١٩(التقريب . إنه غرق: قيل، مات بوقعة الْجماجم سنة ثالث وثَمانني، من عمر

، نزل الكوفة، صحاِبي ابن صحاِبي، ألوسيالرباء بن عازب بن الْحارث بن عدي األنصاري ا) ٦(
 ).٦٥٤(التقريب . مات سنة اثنتني وسبعني، وكان هو وابن عمر لدة، استصغر يوم بدر
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#ثُم الَ يعود، رفَع يديِه ِإلَى قَِريٍب ِمن أُذُنيِه
)١(. 

 حديث  عن يزيد نحو  ، )٣( حدثنا سفيان  : )٢( د اهللا بن محمد الزهري  حدثنا عب  
: قال لنا بالكوفة بعد: قال سفيان. #ثُم الَ يعود$:  لَم يقل-السابق : يعِني-شريك 

 )٦( إدريسوابن  ،  )٥( وخالد،   )٤( روى هذا الْحديث هشيم       :   قال أبو داود    . # ثُم الَ يعود  $
#ثُم الَ يعود$: عن يزيد لَم يذكروا

)٧(. 
 ): ٢٢٢-١/٢٢١" (التلخيص"قال الْحافظ ِفي 

مدرج ِفي الْخبر من قول . #ثُم لَم يعد $ : واتفق الْحفَّاظ على أن قوله
، وخالد الطحان، والثوري، )٨(شعبة: ورواه عنه بدوِنها، يزيد بن أِبي زياد

                                                 

 ).٧٤٩(أخرجه أبو داود برقم ) ١(
من ، صدوق، عبد اهللا بن محمد بن عبد الرحمن بن الِْمسور بن مخرمة الزهري البصري) ٢(

 ).٣٦١٤(التقريب . ت سنة ست وخمسني ومائتنيما، صغار العاشرة
، إمام حجة، فقيه عابد، ثقة حافظ، أبو عبد اهللا الكوِفي، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري) ٣(

وله أربع ، مات سنة إحدى وستني ومائة، وكان ربما دلَّس، من رءوس الطبقة السابعة
 ).٢٤٥٨(التقريب . وستون سنة

ابن ، أبو معاوية،  ابن القاسم بن دينار السلمي-بوزن عظيم- ابن بشري -صغريبالت-هشيم ) ٤(
مات سنة ، من السابعة، كثري اإلرسال الْخفي، ثقة ثبت،  الواسطي-ِبمعجمتني-أِبي خازم 

 ).٧٣٦٢(التقريب . وقارب الثمانني، ثالثة وثَمانني ومائة
من ، ثقة ثبت، الواسطي الْمزِني موالهم،  الطَّحانخالد بن عبد اهللا بن عبد الرحمن بن يزيد) ٥(

 ).١٦٥٧(التقريب . وكان مولده سنة عشر ومائة، مات سنة اثنتني وثَمانني ومائة، الثامنة
، أبو محمد الكوِفي، -بسكون الواو-عبد اهللا بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن األودي ) ٦(

 ).٣٢٢٤(التقريب . وله بضع وسبعون سنة ، سنة ثنتني وتسعنيمات ، من الثامنة، ثقة فقيه عابد
 .من لَم يذكر الرفع عند الركوع: باب، )٧٥٠(أبو داود رقم ) ٧(
،   ثقة حافظ متقن  ،  ثُم البصري ،  أبو بسطام الواسطي     ،  شعبة بن الْحجاج بن الورد العتكي موالهم        ) ٨(

وذب ،  عن الرجال  بالعراقوهو أول من فتش      ،  ديثهو أمري الْمؤمنني ِفي الْح        :  كان الثوري يقول   
 ).٢٨٠٥(التقريب . مات سنة ستني ومائة، من السابعة، وكان عابدا، عن السنة
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 . وغريهم من الْحفَّاظ، )١(وزهري
،  )٤( والدارمي،)٣(ويحيى   ، )٢( والبخاري    ، أحمد بن حنبل     : يفه عن   وحكي تضع    

 . وغري واحد،)٥(والْحميدي
ما ِلي  $:  عند مسلم�وِمما احتجت به الْحنفية حديث جابر بن سمرة 

 . #اسكُنوا ِفي الصالَِة، أَراكُم راِفِعي أَيِديكُم كَأنها أَذْناب خيل شمٍس
س فيه دليل على ذلك؛ ألنه مختصر من حديث طويل تبين من سياقه ولي

                                                 

ثقة ثبت إالَّ أن سماعه ، نزيل الْجزيرة، زهري بن معاوية بن حديج أبو خيثمة الْجعفي الكوِفي) ١(
وكان ، نة ثنتني أو ثالث أو أربع وسبعني ومائةمات س، من السابعة، من أِبي إسحاق بأخرة

 ).٢٠٦٢(التقريب . مولده سنة مائة
وإمام ، جبل الِْحفظ، أبو عبد اهللا البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن الْمغرية الْجعفي) ٢(

 وله مات سنة ست وخمسني ومائتني ِفي شوال، من الْحادية عشرة، الدنيا ِفي فقه الْحديث
 ).٤٧٩٠(وترجمه ِفي الكاشف ، )٥٧٦٤(التقريب . ثنتان وستني سنة

، وهشيم، عباد: عن، إمام الْمحدثني، يحيى بن معني أبو زكريا الْمري البغدادي الْحافظ) ٣(
، والصوِفي وهو أحمد بن الْحسن بن عبد الْجبار الصوِفي، والفرياِبي، )د(، )م(، )خ: (وعنه

مات طالب الْحج بالْمدينة سنة ثالث ، ولد سنة ثَمان وخمسني ومائة، ه كثريةوفضائل
 ).٧٧٠١(التقريب ، )٦٣٦٢(الكاشف . وثالثني ومائتني

، عاِلم سمرقند، أبو محمد الدارمي الْحافظ، الدارمي هو عبد اهللا بن عبد الرحمن بن الفضل) ٤(
قال أبو ، والفرياِبي، وعمر البجريي، )ت(، )د(، )م: (وعنه، والنضر بن شميل، يزيد: عن

ومات سنة خمس وخمسني  ، ولد سنة إحدى وثَمانني ومائة. هو إمام أهل زمانه: حاِتم
 ).٢٨٥٤(الكاشف . ومائتني

، أحد األعالم، الْحميدي هو عبد اهللا بن الزبري أبو بكر الْحميدي القرشي الْمكي الفقيه) ٥(
: وعنه، وعبد اهللا بن الْمؤمل، وإبراهيم بن سعد، سمع مسلما الزنجي، عيينةوصاحب ابن 

مات سنة . ما لقيت أنصح لإلسالم وأهله منه: قال الفَسوي، وخلْق، وأبو حاِتم، أبو زرعة
 ).٢٧٤٩(الكاشف . تسع عشرة ومائتني
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حكاه ، وبذلك صرح ابن حبان، أن النهي إنما هو عن رفع األيدي مع السالم
 ). ١/٢٢١" (التلخيص"الْحافظ ِفي 

 كَانَ يرفَع يديِه جأَنَّ النِبي $: �واحتجوا أيضا ِبما روي عن ابن عباس 
كَعا ركُلَّم ،فَعا ركُلَّمالَِة، واِح الصِإلَى افِْتت ارص ثُم ،ى ذَِلكا ِسوم كرتو# . 

 . والْمعروف عن ابن عباس خالفه، ال أصل له: )١(قال فيه ابن الْجوزي
وقد تبين للقارئ من هذا العرض عدم انتهاض شيء من أدلة الْحنفية الَِّتي 

، الْمعارضةا عليها ِفي ترك الرفع فيما عدا تكبرية اإلحرام لو كان خاليا عن                   اعتمدو  
 . فضالً عن أن تعارض به األحاديث الصحيحة

نحمد اهللا ، ومن هنا تعلم أن الْمحاماة عن الْمذَاهب قد تأصلت ِفي الناس
 . )٢(على السالمة

                                                 

،  �يتصل نسبه بأِبي بكر الصديق ، ابن الْجوزي هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي) ١(
ولد سنة ، صاحب الوعظ الْمؤثر والتآليف النافعة، أبو الفرج بن الْجوزي، الشيخ اإلمام العاِلم

ترجمه ِفي ، )’٥٩٧(توفِّي ِفي رمضان سنة ، له مؤلفات كثرية، تسع أو عشر وخمسمائة
وابن األثري ِفي ، )١٣/٢١" (يةالبدا"وابن كثري ِفي ، )٢١/٣٦٥" (سري أعالم النبالء"
 ).٤/١٣٤٢" (التذكرة"والذَّهِبي ِفي ، )١٢/٧١" (الكامل"

 ): ٢/٤١(ِفي تعليقه على الترمذي     -رِحمه اهللا -قال الشيخ أحمد شاكر    ) ٢(
عن عبد الرحمن ،  من طريق عاصم بن كليب-حديث ابن مسعود: يعِني-وهذا الْحديث 

، لذي تقَدم أن أبا داود ضعفه، وصححه ابن حزم وغريه من الْحفَّاظعن علقمة ا، ابن األسود
ولكن ال يدل على ترك الرفع ِفي ، وما قالوه ِفي تعليله ليس بعلة، وهو حديث صحيح

واإلثبات مقَدم على النفي؛ ، واألحاديث الدالة على الرفع إثبات، الْمواضع األخرى؛ ألنه نفي
ا، ةوألن الرفع سنة، وقد يتركها مرة أو مراروهو ، ولكن الفعل األغلب واألكثر هو السن

 .الرفع عند الركوع والرفع منه

مسألة رفع اليدين عند الركوع وعند -وقد جعل العلماء الْحفَّاظ الْمتقَدمون هذه الْمسألة 
ثُم تبعهم من بعدهم ، لةوألَّف بعضهم أجزاء مستق،  من مسائل الِْخالف العويصة-الرفع منه

= 
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 . -ما يقَابلها: أي-نكبني يؤخذ منه أن غاية الرفع إلَى حذاء الْم: ثانيا
 حنيفة وأبو، هو اختيار الشافعي ِفي منتهى الرفع: -رِحمه اهللا- قال ابن دقيق العيد

 .  وفيه حديث آخر يدل عليه، اختار الرفع إلَى حذو األذنني
كَانَ ِإذَا كَبر رفَع $: هو حديث مالك بن الْحويرث عند مسلم بلفظ: قلت

                                                 

= 

وتعصب كل فريق لقوله حتى خرجوا ِبها عن حد البحث إلَى حد العصبية ، ِفي خالفهم
وتركوا ، وذهبوا يصححون بعض األسانيد أو يضعفُون؛ انتصارا ِلمذهبهم، والتراشق بالكالم

 .’ا. قرب من هذا كلهوالْمسألة أ،  اإلنصاف والتحقيق-أو كثري منهم-
أما أصحاب الْحديث الذين ضعفُوا حديث ابن مسعود باللفظ الذي استدلت به : قلت

، داودوأِبي  ، وابن الْمبارك  ، الثوري : من أمثال، -إن شاء اهللا -الْحنفية فهم بريئون من العصبية   
 . وأحمد بن حنبل وغريهم، والدارمي، والْحميدي، والبخاري

، كحديث عبد اهللا بن مسعود بتلك الزيادة، ولكن العصبية عند من يحاول تصحيح الضعيف
وحديث ، كحديث عبد اهللا بن عمر املتفق عليه، وتضعيف الصحيح الذي ال مجال للشك ِفي صحته

 .أِبي حميد الذي رواه البخاري وأصحاب السنن وغريهما؛ لينزل النصوص على مذهب إمامه
وتجرد عن الْهوى؛ علم أنه على فرض صحة حديث ابن مسعود              ، ومن سلك سبيل اإلنصاف    

 :وحديث أِبي حميد ألمور  ، فإنه ال يقوى على دفع حديث ابن عمر     
والْمثبت ، وحديث ابن مسعود ناٍف، أنَّ أحاديث الرفع عند الركوع والرفع منه مثبتة: األول

 . مقَدم على الناِفي
أن ما رِوي عن ابن مسعود من ترك الرفع عند الركوع والرفع منه محمول على أنه رآه سنة : الثاِني

وعلى فرض صحته مرفوعا؛ فإنه ، وليس ِفي الترك دليل على رد ما ثبت، ففعله مرة وتركه أخرى
 .  وليس بواجب،أنه مستحب فعله أحيانا وتركه أحيانا؛ ليبين للناس جيحمل على أن النِبي 

وعدم إمكان ، أن يرجع إلَى الترجيح عند التعارض: أنَّ القاعدة االصطالحية: األمر الثالث
ولو لَم يمكن الْجمع؛ لكان الواجب أن يقَدم حديث ، وقد أمكن الْجمع كَما تقَدم، الْجمع

سعود الذي تكَلَّم فيه جهابذةُ هذا الفن ابن عمر وأِبي حميد؛ لصحتهما على حديث ابن م
 .واهللا أعلم، الذين يرجع إلَى قوِلهم عند التنازع ِفي التصحيح والتضعيف، ونقاده
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ِه حيدِهييا أُذُنِبِهم اِذيحى يت#
)١(. 

وبكثرة الرواة ، ورجح مذهب الشافعي بقوة السند ِلحديث ابن عمر: وقال
روى هذا الْخبر بضعة عشر نفسا من : ِلهذَا الْمعنى، فروى عن الشافعي أنه قال

مر على  فحمل خرب ابن ع-الشافعي: أي-وربما سلك طريق الْجمع ، الصحابة
والْخبر اآلخر على أنه رفع يديه حتى  ، أنه رفع يديه حتى حاذت كَفَّاه منكبيه

 .حاذَت أطراف أصابعه أذنيه
 .)٢(هو جمع حسن: قَالَ الصنعاِني

عن أبيه عند أِبي داود ، ويؤيده حديث عبد الْجبار بن وائل بن حجر: قلت
،  ِإذَا افْتتح الصالَةَ رفَع يديِه حتى يحاِذي ِبِهما منكبيِه جكَانَ رسولُ اهللا $: بلفظ

ركَب ِه ثُميِه أُذُنيامهاِذي ِبِإبحيو#
إالَّ أن عبد الْجبار لَم ، رجاله رجال الصحيح. )٣(
 .واهللا أعلم، يسمع من أبيه كما ذكر األئمة

 : رفع ففيه أقوال أما ترتيب التكبري مع ال●
: تقديم الرفع على التكبري؛ دليله حديث ابن عمر عند مسلم بلفظ: أحدها

#ثُم كَبر، رفَع يديِه حتى تكُونا حذْو منكبيِه$
)٤(. 

فْترم فهو منقطع كما عقَدتار الْمبا حديث عبد الْجأم. 
  أيضا ليله حديث مالك بن الْحويرث عنده           تقديم التكبري على الرفع؛ د        :  الثاِني  

#ثُم رفَع يديِه، ِإذَا صلَّى كَبر$: بلفظ
 جوحدثَ أَنَّ رسولَ اهللا $: وِفي آخره، )٥(

                                                 

 ).٣٩١(برقم ، استحباب رفع اليدين حذو الْمنكبني: أخرجه مسلم، باب) ١(
 ).١/٣٨٣" (سبل السالم) "٢(
 ).٧٢٤(برقم ، ِفي الصالةرفع اليدين : باب، أخرجه أبو داود) ٣(
 ).٣٩٠(برقم ، استحباب رفع اليدين حذو الْمنكبني: أخرجه مسلم ِفي باب) ٤(
 ).٣٩١(برقم ، استحباب رفع اليدين حذو الْمنكبني: أخرجه مسلم ِفي باب) ٥(
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 .ولَم أَر من قال بتقديم التكبري على الرفع: قال الْحافظ. #كَانَ يفْعلُ هكَذَا
ما لَم يعلم ،  يهمنا قال به أحد أم ال فالجإذا ثبت عن رسول اهللا : قلت
نعم إذا ،  جواز الْجميعجبل الذي يظهر من فعل النِبي ، وال ناسخ هنا، له ناسخ

وإن لَم يعلم ، ثبت اإلجماع على ترك العمل ِبحديث؛ فإنه يدل على نسخه
 :-رِحمه اهللا-الناسخ كما قال الشيخ حافظ 

 دلَّعلَـى الناِسِخ لَِكن ِبناِسـٍخ   ى ترِك الْعملْولَيس االجماع علَ
وينتهي معه؛ دليله حديث عبد الْجبار  ، يبتدئ معه، يرفع مع التكبري: الثالث

يرفَع يديِه $: حدثَِني أَهلُ بيِتي عن أَِبي مرفُوعا بلفظ: )١(ابن وائل عند أِبي داود
الرحمن إالَّ أنه يعتضد ِبحديث عبد        ، وِفي سنده مجهول    ،  وهو منقطع    .#مع التكِْبيرِ   

 الْحافظ  ذَكَر ذلك،)٤(  نحو حديث عبد الْجبار     )٣( عند البيهقي   )٢( ابن عامر اليحصِبي   
 .واستنبطه البخاري من حديث ابن عمر، )٥("التلخيص"ِفي 

ثُم يرسلهما؛ دليله حديث ، قارتانثُم يكبر ويداه ، يرفع غري مكبر: الرابع
ثُم  ، رفَع يديِه حتى تكُونا حذْو منكبيِه$: ابن عمر عند أِبي داود مرفوعا بلفظ

ا كَذَِلكمهو ركَب#
قال فيه ، غري أن ِفي إسناده محمد بن الْمصفى الِْحمصي. )٦(

                                                 

 ).٧٢٥(أخرجه أبو داود رقم ) ١(
، و أخو عبد اهللا بن عامر الْمقريوه، عبد الرحمن بن عامر اليحصِبي الشامي من أهل دمشق) ٢(

ذكره أبو زرعة ِفي الطبقات ِفي نفر ثقات وِفي : وقال، )٦/٢٠٣" (التهذيب"ترجمه ِفي 
 .عبد الرحمن اليحصِبي: التابعني من ثقات ابن حبان

 ).٢/٢٦(البيهقي سنن ) ٣(
ثقة : قال ابن معني،  وأخيه علقمة،أبيه: عن، عبد الْجبار بن وائل بن حجر الْحضرمي الكوِفي) ٤(

 ).٣١٢٨(الكاشف ، توفِّي سنة ثنتي عشرة ومائة. سمع: وقال غريه. لَم يسمع من أبيه
 ).١/٢١٨" (التلخيص الْحبري) "٥(
 ).٧٢٢(برقم ، رفع اليدين ِفي الصالة: أخرجه أبو داود ِفي باب) ٦(
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، )٢( أيضاية بن الوليد وهو مدلس     وبق  ، )١( صدوق له أوهام وكان يدلس      :  ابن حجر 
 .ولكنهما قد صرحا بالتحديث هنا

 معارضته  قد رأيت أن كال من األقوال األربعة يستند إلَى دليل يظهر    : الْجمع  
 .واهللا أعلم، واألولَى الْجمع ِبجواز الْجميع، لغريه

ربنا ولَك ، ع اهللا ِلمن حِمدهسِم: وقَالَ، رفَعهما كَذَِلك$: يؤخذ من قوله: ثالثًا
دممع بني التسميع والتحميد للمأموم؛ لقوله. #الْحة الْجنيوِني $: سمأَيتا رلُّوا كَمص
 . وابن سريين، وعطاء، وبه يقول الشافعي. #أُصلِّي

فَالَ ،  ِليؤتم ِبِهِإنما جِعلَ اِإلمام$: لكن يعارضه حديث أِبي هريرة الْمتفَق عليه
سِمع اهللا ِلمن حِمده : وِإذَا قَالَ، وِإذَا ركَع فَاركَعوا، فَِإذَا كَبر فَكَبروا، تختِلفُوا علَيِه

#ربنا ولَك الْحمد: فَقُولُوا
)٣( . 

سِمع : مامِإذَا قَالَ اِإل$: بلفظوِبحديثه أيضا عند البخاري والترمذي مرفوعا 
هِمدح نفَقُولُوا. اهللا ِلم :دمالْح لَكا ونبر ماللَّه . الَِئكَِة؛ غُِفرلَ الْمقَو لُهقَو افَقو نم هفَِإن

#لَه ما تقَدم ِمن ذَنِبِه
)٤( . 

                                                 

، مات سنة ست وأربعني ومائتني، العاشرةمن : وقال، )٦٣٤٤(رقم " التقريب"ترجم له ِفي ) ١(
 .-محمد بن املصفي: يعِني-ثقة يغرب : وقال، )٥٢٤٣(برقم " الكاشف"وترجم له ِفي 

 سنة مات، من الثامنة، كثري التدليس عن الضعفَاء   : وقال ، )٧٣٤(برقم  " التقريب "ترجم لبقية ِفي ) ٢(
، )٦٢٦(الذَّهِبي برقم " الكاشف"جم له ِفي وتر، وله سبع وثَمانون سنة، سبع وتسعني ومائة

 .حدثنا؛ فهو ثقة: إذا قال: وقال النسائي
: وأخرجه مسلم ِفي باب، إنما جعل اإلمام ليؤتم به: باب، )٦٨٩(أخرجه البخاري برقم ) ٣(

 .بمن حديث أنس وأِبي هريرة ، ائتمام الْمأموم باإلمام
، )٨٤٨(وأبو داود برقم ، فضل اللَّهم ربنا ولك الْحمد: باب، )٧٩٦(أخرجه البخاري برقم ) ٤(

 .تحقيق أحمد شاكر) ٢٦٧(والترمذي برقم ، ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع: باب
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، دالوهما نصان ِفي أن الْمأموم ِذكْره التحميد دون التسميع ِفي االعت
 عمر  وأخذ ِبحديث ابن     ،  ِفي الْمأموم   -رِحمه اهللا   -وبذلك أخذ اإلمام أحمد بن حنبل          

أن القول مقَدم : وهو األرجح ِلما علم من القواعد األصولية، ِفي اإلمام والْمنفَرد
 . على الفعل؛ السيما وهذا أمر مرتب على التسميع

سِمع اهللا ِلمن  : ِإذَا قَالَ اِإلمام$:  قَالَجِبي  أنَّ الن:�أما حديث أِبي هريرة 
هِمدح .اَءهرو نقُلْ مفَلْي :هِمدح ناهللا ِلم ِمعقطِني ِفي باب. #سارنسخ : أخرجه الد

 ).٣٤٠، ١/٣٣٩(التطبيق 
: وقال. # الْحمداللَّهم ربنا ولَك: فَلْيقُلْ من وراَءه$: وأخرج بعده اللفظ اآلخر
 .واهللا أعلم، هذا هو الْمحفُوظ ِبهذَا اإلسناد

وزاد : أيضا بعد ذكر الِْخالف ِفي الْمسألة وقال، "الفتح"نقله الْحافظ ِفي 
 . )١(لكن لَم يصح ِفي ذلك شيء، الشافعي أن الْمأموم يجمع بينهما أيضا

 من أنَّ اإلمام ال -ا اهللا تعالَىرِحمهم-أما ما ذهب إليه مالك وأبو حنيفة 
 . ولعدم استناده إلَى حجة قَوية، فهو مذهب ضعيف. ربنا ولك الْحمد: يقول

فحكى الطحاوي وابن عبد الرب اإلجماع على أنه يجمع : أما الْمنفَرد
 .واهللا أعلم، بينهما

عدم مشروعية . #ي السجوِدوكَانَ الَ يفْعلُ ذَِلك ِف$: يؤخذ من قوله: رابعا
 . وإليه ذهب الْجمهور، الرفع ِفي السجود

حديثًا بسنده إلَى محمد بن " الْمحلَّى" ِفي )٢(ولكن روى ابن حزم
                                                 

 هريرة  وبالرجوع إلَى نسخة الدارقطِني الْمطبوعة ِفي حديث أِبي           ، )٢٨٤، ٢٨٢/ ٢" (الفتح" راجع  ) ١(
ولعل الْحافظ نقل ، فأثبت الْحديث من الدارقطِني، "الفتح"ِلما هو ِفي وجد لفظه فيه مخالفًا 

 .واهللا أعلم، اللفظ الذي عنده من نسخة أخرى
األندلسي ، الفارسي األصل، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األموي موالهم) ٢(

= 
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عن عبيد اهللا بن  ، )٢(حدثنا عبد الوهاب بن عبد الْمجيد الثقفي: قال، )١(بشار
نَ يرفَع يديِه ِإذَا دخلَ ِفي أنه كَا$: بعن ابن عمر ، عن نافع، )٣(عمر

وبين الركْعتيِن ، وِإذَا سجد، سِمع اهللا ِلمن حِمده: وِإذَا قَالَ، وِإذَا ركَع، الصالَِة
وما كان ابن ، هذا اإلسناد ال داخلة فيه: قال علي: ثُم  قال. #يرفَعهما ِإلَى ثَدييِه

ى خالف ما روى من ترك الرفع عند السجود إالَّ وقد صح عنده عمر لريجع إلَ
 .’ا. )٤( لذلكجفعل النِبي 

 ،)٥(مرفوعاالرفع ِفي السجود عن ابن عمر      " الْمشكَل    "وروى الطَّحاوي ِفي     

 وأغرب :وقال  أيضا  ، وحكَم عليه بالشذوذ     ، )٢/٢٢٣" ( الفتح  "حكَاه الْحافظ ِفي  
                                                 

= 

إالَّ أنه عرف بالوقوع ِفي ، هن وسعة العلمكان إليه الْمنتهى ِفي الذَّكَاء وِحدة الذِّ، الظاهري
توفِّي سنة ست وخمسني وأربعمائة مشردا ، ال يكاد أحد يسلم من لسانه، العلماء الْمتقَدمني

 .عن بلده من قبل الدولة
، وغندر، معتمر: عن، الْحافظ بندار، محمد بن بشار بن عثمان أبو بكر العبدي موالهم) ١(

. توفِّي ِفي رجب سنة ثنتني وخمسني ومائتني، وابن صاعد، وابن خزيمة، جماعةالْ: وعنه
 ).٥٧٥٤(التقريب ، )٤٨١٢(الكاشف 

: عن، أحد األشراف، أبو محمد البصري الْحافظ، عبد الوهاب بن عبد الْمجيد الثقفي) ٢(
وثقه ابن معني ، ماعةوالْج، وابن عرفة، وإسحاق، أحمد: وعنه، وحميد، ويونس، أيوب
(الكاشف . مات سنة أربع وتسعني ومائة وله ست وثَمانون سنة، اختلط بآخره: وقال

 ).٤٢٦١(التقريب ، )٣٥٦٧
، الفقيه الثبت، عبيد اهللا بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الْخطَّاب العمري الْمدِني) ٣(

، شعبة: وعنه، خالد بنت خالد الصحابيةإنه أدرك أم : يقال، وساِلم، والقاسم، أبيه: عن
. مات سنة سبع وأربعني ومائة، روى له الْجماعة، وعبد الرزاق، وأبو أسامة، والقطان

 ).٤٣٢٤(التقريب ، )٣٦٢٧(الكاشف 
 .املنريية. ط، )٩٤، ٤/٩٣" (الْمحلَّى") ٤(
 .لْمفقُود من النسخةولعله من ا، لَم أجد الْحديث" مشكل اآلثار"ِبمراجعة ) ٥(
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٣٥ 

فنقل اإلجماع على أنه ال يشرع الرفع ِفي غري ، تعليقهالشيخ أبو حامد ِفي 
، ونافع، وطاوس، وابن عباس، وتعقب بصحة ذلك عن ابن عمر، الْمواضع الثالثة

 . )١(كما أخرجه عبد الرزاق وغريه عنهم بأسانيد قوية، وعطاء
،  )٣(ي الطربيوأبو عل، )٢(وابن الْمنذر، ابن خزيمة: وقد قال به من الشافعية

 .وهو شاذ،  عن مالك)٥(وحكاه ابن خويز منداد، )٤(والبغوي، والبيهقي
من      ما رواه النسائي     :  وأصح ما وقفت عليه من األحاديث ِفي الرفع من السجود                      

:  الْحويرثعن مالك بن  ، عن نصر بن عاصم    ، عن قتادة  ، رواية سعيد بن أِبي عروبة      
$ ِبيأَى النر هالَِتِهجأنِه ِفي صيدي فَعري  :كَعكُوِعِه، ِإذَا رر ِمن هأسر فَعِإذَا رو  ،

دجِإذَا سِه، ويا أُذُنِبِهم اِذيحى يتوِدِه حجس ِمن هأسر فَعِإذَا رو#
)٦(. 

                                                 

 .هذه العبارة تدل على صحة الْحديث عنده: قلت) ١(
ثقة ، شيخ الْحرم ومفتيه، هو محمد بن إبراهيم الْحافظ األوحد العالمة أبو بكر بن الْمنذر النيسابوري) ٢(

 ).٢/٢٨٠ (شذرات الذهب. توفِّي سنة ثَماِني عشرة وثلِثمائة، له تآليف حسان، مجتهد فقيه
، سكن بغداد، فقيه أصوِلي متكلم، أبو علي، الْحسن بن القاسم الطربي الشافعي، أبو علي الطربي) ٣(

توفِّي سنة ، ِفي فروع الفقه الشافعي وغريه" اإلفصاح: "من تصانيفه، توفِّي ِبها كهالً، ودرس فيها
 .)٣/٣" (شذرات الذهب"رجمته ِفي وت، )٣/٢٧٠(معجم الْمؤلفني لعمر كحالة . ’ا. خمسني وثلِثمائة

صاحب ، الْمحدث الْمفَسر، هو محيي السنة أبو محمد الْحسني بن مسعود بن محمد الفراء) ٤(
هو صاحب الفنون : قال ابن األهدل، كان سيدا زاهدا قانعا، وعاِلم أهل خراسان، التصانيف

توفِّي ِفي شوال سنة عشر ، لزهد والورع والقناعةالْجامعة والْمصنفات النافعة مع ا
 ).٤٩، ٤/٤٨(شذرات الذهب . ’ا. وخمسمائة

من آثاره كتاب كبري ، فقيه أصوِلي، هو محمد بن أحمد بن عبد اهللا خويز الْمالكي العراقي) ٥(
لعمر " لفنيمعجم الْمؤ. "توفِّي سنة تسعني وثلِثمائة، وكتاب ِفي أصول الفقه، ِفي الِْخالَف
 ).٨/٢٨٠(رضا كحالة 

، -رِحمه اهللا-وتحقيق الشيخ عبد العزيز بن باز ، رئاسة البحوث. ط) ٢/٢٢٣" (الفتح) "٦(
من ، رفع اليدين ِفي السجود: أخرجه النسائي ِفي باب" الفتح"والْحديث الذي أشار إليه ِفي 

= 
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كَما ذكرناه ِفي أول ، وقد أخرج مسلم ِبهذا اإلسناد طرفه األخري: قال
فقد تابعه ،  بروايته-)١(ابن أِبي عروبة: أي-ولَم ينفرد سعيد ،  قبل هذاالباب
 .’ ا)٥( ِفي صحيحه)٤( عند أِبي عوانة)٣(عن قتادة، )٢(همام

                                                 

= 

 : عن قتادة، ثالث طرق
 . عن قتادة، عن شعبة، حدثنا ابن أِبي عدي: لْمثنى قالأخربنا محمد بن ا: األولَى منها 

 . عن قتادة، حدثنا سعيد: حدثنا عبد األعلى قال: من طريق محمد بن الْمثنى قال: والثانية
عن نصر ، عن قتادة، عن أبيه، حدثنا معاذ بن هشام: من طريق محمد بن الْمثنى قال: والثالثة

 . بن الْحويرثعن مالك ، ابن عاصم
، بسند ال بأس به، مكان اليدين من السجود: باب، وأورد النسائي حديثًا عن وائل بن حجر

: وِفي آخره، فذكر الرفع. #. ..جَألنظُرنَّ ِإلَى صالَِة رسوِل اهللا : قَِدمت الْمِدينةَ فَقُلْت$: قال
$دجسو ركَب أُ، ثُم ِمن اهدي تالَةَفَكَانلَ ِبِه الصقْبتِضِع الَِّذي اسولَى الْمِه عيذُن#. 

وأِبي ، ومحمد، الْحسن: عن، أحد األعالم، سعيد بن أِبي عروبة مهران أبو النضر اليشكري موالهم) ١(
.  كتابلَم يكن له، كان يحفظ: قال أحمد، وغُندر، والقطان، شعبة: وعنه، وقتادة، رجاء العطَاردي
توفِّي سنة ست وخمسني . هو قبل أن يختلط ثقة: قال أبو حاِتم. كان أثبتهم ِفي قتادة: قال ابن معني

 ).٢٣٦٥( التقريب ،روى له الْجماعة، )١٩٥٢(الكاشف ، ومائة
، ن معقلابن أخيه عقيل ب: وعنه، ومعاوية، أِبي هريرة: عن، همام بن منبه األبناوي الصنعاِني) ٢(

: وقال ابن حجر، )٦٠٩٠(الكاشف ، روى له الْجماعة، توفِّي سنة ثنتني وثالثني ومائة
 ).٧٣١٧(التقريب . صدوق

، عبد اهللا بن سرجس: عن، األعمى الْحافظ الْمفَسر، قتادة بن دعامة أبو الْخطَّاب السدوسي) ٣(
سنة : وقيل،  سنة ثَماِني عشرة ومائةمات كهالً، وأبو عوانة، وشعبة، أيوب: وعنه، وأنس

 ).٤٦٢١(الكاشف . روى له الْجماعة، سبع عشرة ومائة
وابن ، سمع قتادة، مولَى يزيد بن عطاء، الْحافظ، أبو عوانة هو وضاح بن عبد اهللا اليشكُِري) ٤(

روى لَه ، وسبعني ومائةتوفِّي سنة ست ، ثقة متقن لكتابه، وقتيبة، عفَّان: وعنه، الْمنكَدر
 ).٧٤٠٧(التقريب ، )٦١٥٧(الكاشف ، الْجماعة

 ).٢/٢٢٣" (الفتح) "٥(




	��א����م���  > ��������د

 

٣٧ 

الوهاب حدثنا عبد :  قال)١(بسنده إلَى ابن أِبي شيبة" الْمحلَّى"وروى ابن حزم ِفي 
 كَانَ  جأَنَّ رسولَ اهللا $: �ن أنس ع، )٢(عن حميد، ابن عبد الْمجيد الثقفي

 .#يرفَع يديِه ِفي الركُوِع والسجوِد
هذا إسناد ": الْمحلَّى"ِفي تعليقه على  -رِحمه اهللا- )٣(قال الشيخ أحمد شاكر

 . )٤(صحيح جدا
 .أخرج لَهم الْجماعة، فَإنَّ رواته كلهم أئمة، وهو كَما قال
:  بسند رجاله رجال مسلم قال�اود من حديث أِبي هريرة وروى أبو د

وِإذَا ركَع فَعلَ ِمثْلَ ،  ِإذَا كَبر ِللصالَِة جعلَ يديِه ِحذَاَء منكبيِهجكَانَ رسولُ اهللا $
ذَِلك ،لَ ِمثْلَ ذَِلكوِد فَعجِللس قَعِإذَا وو ،يتكْعالر ِمن ِإذَا قَاملَ ِمثْلَ وِن فَع
ذَِلك#

 .)٦(رجاله رجال الصحيح: وقال، "التلخيص"ذكره الْحافظ ِفي . )٥(
 ة لَملْقَمجر عند أِبي داود إالَّ أنه منقطع؛ ألنَّ عوِفي الباب عن وائل بن ح

 .ولكن يتأيد ِبهذه األحاديث الثابتة، يسمع من أبيه
                                                 

 التصانيف، صاحب، الكوِفي ،  أبو بكر العبسي موالهم  ، عبد اهللا بن محمد بن أِبي شيبة الْحافظ  ) ١(
، الباغنديو، وأبو يعلى، )ق(، )د(، )م(، )خ(وعنه ، وهشيم، وابن الْمبارك، شريك: عن

توفِّي سنة . ما رأيت أحفظ منه: وقال الفَالَّس، أحفظ من أدركنا عند الْمذَاكرة: قال صاِلح
 ).٢٩٨٤(الكاشف . خمس وثالثني ومائتني

: عن، مولَى طَلْحة الطَّلْحات الْخزاعي، أبو عبيدة البصري، هو حميد بن تري الطويل: حميد) ٢(
، مات وهو قائم يصلِّي سنة ثنتني وأربعني ومائة، والقَطَّان، شعبة: وعنه، والْحسن، أنس

 ).١٥٥٣(، التقريب )١٢٥٧(الكاشف . يدلِّس عن أنس، وثقوه
 ).١٧ص(ترِجم سابقًا ) ٣(
 ).٤/٩٢" (الْمحلَّى"أخرجه ِفي ) ٤(
 ).٧٣٨(رقم ، ما يفتتح به الصالة: أخرجه أبو داود ِفي باب) ٥(
 ).٣٢٨(رقم الْحديث ، )١/٢١٩" (لخيص الْحبريالت) "٦(
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 : رواية ثالثة من الصحابة همأن الرفع ِفي السجود قد ثبت من: والْحاصل
 .  مالك بن الْحويرث-١
 .  أنس بن مالك-٢
 . بأسانيد صحيحةي أبو هريرة -٣

 . وإنما تركه الْجمهور ألنهم رجحوا حديث ابن عمر
 : ومذهب الذين أثبتوه أرجح ألمور ثالثة●

م على الناِفي؛ ألن معه أن الْمثبت مقَد: أنَّ القاعدة االصطالحية: أولُها
 . ومن حفظ حجة على من لَم يحفظ، زيادة علم

واحتمال الْخطَأ والنسيان ِفي حق ، والْمثبتني ثالثة، أن الناِفي واحد: ثانيها
فإن احتماله عليهم ، فكيف إذا كانوا ثالثة، الواحد أقرب منه ِفي حق االثنني

 .أبعد
،  الصحةقد ثبت عنه الرفع ِفي السجود بسند ِفي غاية             أن ابن عمر نفسه       : ثالثها   

جوال يعود إليه إالَّ وقد ثبت له عن النِبي 
)١(. 
 

J@J@J@J@J 

                                                 

، )٤٢، ٢/٤١(وتعليق أحمد شاكر على الترمذي أيضا  ، )٩٤، ٤/٩٣" (الْمحلَّى"راجع للرفع ) ١(
إن أحاديث رفع اليدين ِفي كل خفض ورفع متواترة : ونقل عن ابن حزم الظاهري أنه قال

، والْحسن البصري، وابن عباس، ن عمرونقل هذا الْمذهب عن اب، توجب يقني العلم
، وعطاء بن أِبي رباح، وأيوب السختياِني، ونافع مولَى ابن عمر، وابنه عبد اهللا، وطاوس

 .’ا. إلَخ. . . وهو قول عن مالك والشافعي ، وقال به ابن الْمنذر وأبو علي الطربي
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أُِمرت أَنْ   $:جقَالَ رسولُ اهللا :  قَالَبعن عبِد اهللا بِن عباٍس ] ٨٦[
، والركْبتيِن، والْيديِن -ِإلَى أَنِفِهيِدِه ِبوأَشار -علَى الْجبهِة : أَسجد علَى سبعِة أَعظُم

 .)١(متفق عليه. #وأَطْراِف الْقَدميِن

<|†�Ö] 

@J ديثالة : موضوع الْحأعضاء السجود ِفي الص. 
@J اتدفرالْم : 

تول: أُِمرهجبِني للمِذف اآلمر للعلم به، موهو اهللا ، وحT. 
 .ألعضاء الْمذكُورة ِفي الْحديثوهي ا، جمع عظم: أَعظُم
 .بدل من سبعة وهي مقَدم الناصية: الْجبهة
 .أومأ: أي: أشار

 .الْمراد ِبِهما الكفني: اليدين
 .مقَدمها: أي: أطراف القدمني

@J اِليمى اإلجعنالْم  : 
 من وإنَّ، هي الطاعة مع خضوع وتذلل: والعبادة، خلَق اهللا الْخلْق للعبادة

أن تعفِّر أشرف عضو فيك وهو : وأوضح عالمات التذلل، أبرز ِسمات الْخضوع
، والكَمالوتلصقه بالرغام؛ طاعة وتعبدا وتذلالً ِلجالل ذي الْجالل          ، الوجه بالتراب  

                                                 

) ٨١٢(ا إلَى هذا اللفظ ما أخرجه برقم أقربه، حديث ابن عباس أخرجه البخاري ِفي مواضع) ١(
وأخرجه ، نووي) ٢٠٧، ٤/٢٠٦(أخرجه مسلم . #والَ نكِْفت الثِّياب والشعر   $: وزاد فيه

والنسائي ، )٨٨٩(وأبو داود رقم ، ما جاء ِفي السجود على سبعة أعضاء: الترمذي ِفي باب
 ).٨٨٣/٨٨٤( ماجه برقم وابن، )٢/٢٠٨(النهي عن كَف الشعر ِفي السجود : باب
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وناسب أن ، ومن أجل ذلك كان الساجد موصوفًا بالقُرب من ربه ِفي السجود
ال يكون ذكره التسبيح الْما بنقص نفسه بلسان الْحقرلزم للكمال؛ ليكون مست

 . ومثنيا بكمال ربه بلسان الْمقَال
 بالسجود على هذه األعضاء جميعا؛ لتحصل الْهيئَة جوقد أمر اهللا نبيه 

 .واهللا أعلم، الْمطلُوبة؛ وليكون ِلجميع هذه األعضاء حظٌّ ِفي العبادة
@J ديثفقه الْح : 
وجوب السجود على هذه .  إلَخ#...أُِمرت أَنْ أَسجد $: يؤخذ من قوله: أوالً

 . األعضاء كلها
 صارف  وال،  أن األمر يقتضي الوجوب إالَّ أن يصرفه صارف            : ووجه الداللة منه        

؛ ألن األمر جوال يختص الوجوب بالنِبي ، فكان وجوب الْجمع هو الظاهر، هنا
#أُِمرنا$:  ورد ِفي بعض روايات البخاريبل قد، له أمر ألمته

)١( . 
وهو أحد قولَي ، وطاوس، وإسحاق، وبالوجوب أخذ اإلمام أحمد

 . )٢(ورجحه النووي ِفي شرح مسلم على القول اآلخر، الشافعي
 بوجوب السجود -وهو القول الثاِني للشافعي-وقال مالك وأبو حنيفة 

وكالهما ،  أبا حنيفة يرى أنَّ الواجب هو الْجبهة واألنف         إالَّ أنَّ ، على الْجبهة فقط   
 . يجزئ عن اآلخر

 . ولَم يوجبه، وقال الشافعي باستحباب السجود على األنف
وهو ، وابن حبيب من الْمالكية الْجمع بينهما، واألوزاعي، وأوجب أحمد

وأَشار ِبيِدِه - هةالْجب$: األرجح؛ ألنَّ النص جعلهما كالعضو الواحد حيث قال
                                                 

 ).٨١٠(برقم ، السجود على سبعة أعظم: باب، البخاري) ١(
 ).٤/٢٠٨(شرح النووي على صحيح مسلم ) ٢(
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. باب السجود على األنف: فقال، وقد استنبط منه البخاري ذلك. #-ِإلَى أَنِفِه
 . وأورد الْحديث

:  )١( قتيبةوأصرح منه ِفي الداللة على الوجوب ما أخرجه الدارقطِني عن أِبي                   
 ب عن ابن عباس ، )٣(عن عكرمة، )٢(عن عاصم األحول ،  حدثنا سفيان الثوري 

. #الَ صالَةَ ِلمن الَ يِصيب أَنفُه ِمن اَألرِض ما يِصيب الْجِبين$: جقَالَ رسول اهللا : قَالَ
، لَم يسنده عن سفيان وشعبة إالَّ أبو قتيبة: قال لنا أبو بكر، )٤(أخرجه الدارقطِني

 .عن عكرمة مرسل، عن عاصم: والصواب
:   التحقيققال ابن الْجوزي ِفي    : ذكر كالم الدارقطِني         بعد  "  نصب الراية      "وقال ِفي    
 . والرفع زيادة وهي من الثقة مقبولة، أخرج عنه البخاري، وأبو قتيبة ثقة

  عن ابن عباس      )  ١٢٦/ ٢"  (الزوائد   "نقالً عن    "  نصب الراية   "وذكر الْمعلق على      
 جبهِتِه ِباَألرِض ِإذَا سجد؛ لَم من لَم يلِْزق أَنفَه مع$:  قالجعن رسول اهللا ، ب

                                                 

صدوق من ، نزيل البصرة،  الْخراساِني-بفتح الْمعجمة-أبو قتيبة هو مسلم بن قتيبة الشعريي ) ١(
 ).٢٤٨٤(التقريب ، واألربعةروى له البخاري ، مات سنة مائتني أو بعدها، التاسعة

لَم يتكلم فيه إالَّ ، ثقة من الرابعة، أبو عبد الرحمن البصري، عاصم بن سليمان األحول) ٢(
 ’ا. الْجماعة: عنه، مات بعد سنة أربعني ومائة، وكأنه بسبب دخوله ِفي الوالية، القطان

 ).٣٠٧٧(التقريب 
لَم يثبت أن ابن ، ثقة ثبت عاِلم بالتفسري، أصله بربري، عكرمة أبو عبد اهللا مولَى ابن عباس) ٣(

روى له ، وقيل بعد ذلك، مات سنة أربع ومائة، من الثالثة، وال تثبت عنه بدعة، عمر كَذَّبه
 ).٤٧٠٧(التقريب . الْجماعة

د بن مهدي أبو الْحسن علي بن عمر بن أحم: هو، الدارقطِني نسبة إلَى دارقطن محلة ببغداد) ٤(
الْحافظ الْمشهور صاحب ، شيخ اإلسالم، اإلمام الْحافظ الكبري، ابن مسعود البغدادي

توفِّي سنة ، كان يدعى فيه أمري الْمؤمنني، إليه الْمنتهى ِفي معرفة الْحديث وعلومه، التصانيف
 ".شذرات الذهب" من ’ا. خمس وثَمانني وثلِثمائة
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٤٢ 

هالتص زجا. ورجاله موثقون، "األوسط"و" الكبري"رواه الطرباِني ِفي . #ت’. 
صحيح على : وقال، )١/٢٧٠" (الْمستدرك"وأخرجه الْحاكم ِفي : قال

 .وقد وقَفَه شعبة عن عاصم: وقال. شرط البخاري
لحديث مع ما عرف به من التشدد ِفي ِفي تصحيح ابن الْجوزي ل: قلت
وظاهر حديث ابن عباس ،  لرجال الْحديث الثاِني)١(وتوثيق الْهيثَمي، التصحيح

وِبهذَا تعلم أن مذهب ، الْمتفَق عليه؛ داللة بينة على وجوب السجود على األنف
، ه النصوصالقائلني بالوجوب فيه وِفي عموم األعضاء السبعة هو الراجح؛ ِلموافقت

 . واهللا أعلم
اختلف العلماء ِفي وجوب مباشرة هذه األعضاء ِلموضع السجود : ثانيا

 : وعدم مباشرِتها
 . ومنهم األئمة الثالثة، فقال الْجمهور بعدم الوجوب

، واختلفت عنه الرواية فيما عداها، وقال الشافعي بوجوب مباشرة الْجبهة
ولَم ،  إذا كان الْحائل ثوبا متصالً بالْمصلِّي متحركًا ِبحركتهوهذا االختالف فيما

 . تكن ثَم ضرورة
كُنا نصلِّي مع $: أما ِفي الضرورة فيجوز ِلحديث أنس بن مالك اآلِتي

هته ِمن اَألرِض؛ فَِإذَا لَم يستِطع أَحدنا أَنْ يمكِّن جب،  ِفي ِشدِة الْحرجرسوِل اهللا 
 . #بسطَ ثَوبه فَسجد علَيِه

                                                 

، بو الْحسن علي بن أِبي بكر بن سليمان بن أِبي بكر الْهيثَمي الشافعي الْحافظهو نور الدين أ) ١(
وغريهما ، والْميدومي، وصِحب الشيخ زين الدين العراقي، ولد سنة خمس وثالثني وسبعمائة

توفِّي ِفي التاسع عشر من رمضان سنة سبع ، "مجمع الزوائد"من مؤلفاته ، حتى برع
 .ةوثَماِنمائ
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٤٣ 

فيه دليل ِلمن أجاز السجود على طرف ثوبه : "شرح مسلم"قال النووي ِفي 
 . الْمتصل به

، وتأول الْحديث، ولَم يجوزه الشافعي، )١(وبه قال أبو حنيفة والْجمهور
 .وشبهه بالسجود على منفصل

 . فكلها ضعيفة ال تقوم ِبها حجة: اديث السجود على كَور العمامةأما أح
منها حديث أنس ِفي ، فيستدل ِلجوازه بأحاديث: أما على الثوب الْمنفَصل

الْحديث ، )١٧٩ص(وقد مضى ِفي الْجزء األول ،  على الْحصريجصالة النِبي 
 ). ٧٤(رقم 

 البخاري   أخرجه . # يصلِّي علَى الْخمرةِ      ج  كَانَ النِبي    $:  ومنها حديث ميمونة      
 ).٣٨١(رقم 

 جأنَّ النِبي $:  الذي سيأِتي ِفي باب السترةلومنها حديث عائشة 
وِفي . #كَانَ يصلِّي وِهي معتِرضةٌ بينه وبين الِْقبلَِة علَى الِْفراِش الَِّذي يناماِن علَيِه

 . #فَِإذَا قَام بسطْتها، فَِإذَا سجد غَمزِني فَقَبضت ِرجِلي،  ِفي ِقبلَِتِهوِرجِلي$: لفظ
وعلى ، وعلى الْخمرة،  قد صلَّى على الْحصريجوِبهذا يتبين أنَّ النِبي 

وِفي حكم ذلك كل ما بسط على األرض كائنا ما كان ما دام يتصف ، الفراش
 .أعلمواهللا ، بالطَّهارة

J@J@J@J@J 

                                                 

رواية وافق فيها : فقد ذكر عن اإلمام أحمد روايتني، )١/١٤١(البن هبرية " اإلفصاح"وانظر ) ١(
 .ورواية وافق فيها الشافعي، الْجمهور
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٤٤ 

 ِإذَا قَام ِإلَى الصالَِة جكَانَ رسولُ اهللا $:  قَالَ�عن أَِبي هريرةَ ] ٨٧[
قُومي نِحي ركَبي ،كَعري نِحي ركَبي قُولُ، ثُمي ثُم :هِمدح ناهللا ِلم ِمعس . فَعري نِحي

ثُم ، ثُم يكَبر ِحين يهِوي. ربنا ولَك الْحمد: قُولُ وهو قَاِئمثُم ي، صلْبه ِمن الركُوِع
هأسر فَعري نِحي ركَبي ،دجسي نِحي ركَبي ثُم ،هأسر فَعري نِحي ركَبي لُ ، ثُمفْعي ثُم

قِْضيى يتا حالَِتِه كُلِّهِفي ص اذَِلكلُوِس، هالْج دعِن بيتالثِّن ِمن قُومي نِحي ركَبيو# .
 .)١(متفق عليه

<|†�Ö] 

@J ديثفٍْع، تكبري االنتقال: موضوع الْحفٍْض ورما عدا ، وأنه ِفي كل خ
 . فَِذكْره التسميع، الرفع من الركوع

@J اتدفرالْم : 
 .حني يقف: أي: حني يقوم

 .الصلْب هو عمود الظهر الفقري الذي تحيط به األضالع :حني يرفع صلْبه
 . حني ينحطُّ من القيام إلَى السجود: أي: حني يهوي

 .يكَملها:  أي:حتى يقضيها
@J اِليمى اإلجعنالْم : 

وقد ، ولكل هيئة من تلك الْهيئات ذكر يختص به، للصالة هيئات وأذكار
                                                 

وهو أقربها إلَى هذا ، التكبري إذا قام من السجود: ِفي باب) ٧٨٩(أخرجه البخاري برقم ) ١(
وأخرجه ، )٣٩٢(برقم ، بري ِفي كل خفض ورفعإثبات التك: وأخرجه مسلم ِفي باب، اللفظ

، )٢/٤٥٤(وأخرجه اإلمام أحمد ِفي الْمسند ، إتمام التكبري: ِفي باب) ٨٣٦(أبو داود برقم 
 ).٢/٢٣٣(التكبري للركوع من صفة الصالة : وأخرجه النسائي ِفي باب
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٤٥ 

فَشرع التكبري ِفي كل انتقال ، فجعله ذكرا له، التكبري االنتقال بجخص الشارع 
إالَّ الرفع من الركوع فإنه ، أو من رفٍع إلَى خفٍْض، سواء كان من خفٍْض إلَى رفْع

 .واهللا أعلم، جعل التسميع والتحميد ذكرا له
@J ديثفقه الْح  : 
 تكبرية اإلحرام ال تجزئ إالَّ أن. #يكَبر ِحين يقُوم$: يؤخذ من قوله: أوالً

،  التحريمفإنه يبطل، فكل انِحناء يبطل اسم القيام عند التكبري، من قيام للقادر عليه
 .)١(-رِحمه اهللا-أفاده ابن دقيق العيد ، ويقتضي عدم انعقاد الصالة فرضا

 التسميع معوأنه مشروع ِفي كل خفٍْض ورفع ، فيه دليل على إتمام التكبري: ثانيا
 . وقد أُجِمع عليه بعد أن كان فيه خالف بني القُدماء، ِفي الرفع من الركوع

:  وِفي عدم اإلتمام حديث رواه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن أبزى
أن    "  عدة ال "لكن ذكر الصنعاِني ِفي        .  # وكَانَ الَ يِتم التكِْبير        ج أنه صلَّى مع رسوِل اهللا        $

 .)٢(باطلهو حديث   :  البخاري نقل ِفي التاريخ عن أِبي داود الطيالسي أنه قال                  
 .  اختلف العلماء ِفي حكم تكبري االنتقال بعد اإلجماع على مشروعيته                    : ثالثًا  

 .  فقال الْجمهور بسنيته
جح؛   األروإسحاق إلَى وجوبه وهو     ، )٣( وداود الظاهري  ، وذَهب اإلمام أحمد   

                                                 

 ).٢/٣١٥" (العدة) "١(
 ).٢/٣١٥" (العدة) "٢(
صاحب ، لي إمام الظَّاهرية أبو سليمان األصبهاِني ثُم البغدادي الفقيههو داود بن ع) ٣(

، وكان ناسكًا زاهدا حافظًا مجتهدا، وإسحاق بن راهويه، تفقه على أِبي ثور، التصانيف
ومنعه أحمد بن حنبل من الدخول عليه؛ لقوله ِفي ، وتكلم فيه أبو الفتح األزدي وغريه

/٢" (شذرات الذَّهب" من ’ا. عني ومائتني ِفي رمضان وله سبعون سنةتوفِّي سنة سب، القرآن
 ).٥٩٧" (التذكرة"وترجمته ِفي ، )١٥٨
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ِإنه $:  عند أِبي داود بلفظ-الْمسيء ِفي صالته: يعِني- )١(ِلحديث خالد بن رافع
ثُم يكَبر ، -مواِضعه: يعِني-فَيضع الْوضوَء ، الَ تِتم صالَةٌ َألحٍد ِمن الناِس حتى يتوضأَ

ثُم يركَع . اهللا أَكْبر: ثُم يقُولُ، أُ ِبما تيسر ِمن الْقُرآِنويقْر، ويثِْني علَيِه -جلَّ وعز -اهللا 
فَاِصلُهم ِئنطْمى تتقُولُ، حي ثُم :هِمدح ناهللا ِلم ِمعا. سقَاِئم ِويتسى يتقُولُ، حي اهللا : ثُم

رفَاِص. أَكْبم ِئنطْمى تتح دجسي ثُمقُولُ، لُهي ثُم :راهللا أَكْب . ِويتسى يتح هأسر فَعريو
فَِإذَا ، ثُم يرفَع رأسه فَيكَبر، ثُم يسجد حتى تطْمِئن مفَاِصلُه. اهللا أَكْبر: ثُم يقُولُ، قَاِعدا

هالتص تمت ؛ فَقَدلَ ذَِلكواهللا أعلم،  الصحيحورجاله رجال. #فَع. 
ولَم أعز ذلك إلَى ، إذا حكمت على حديث بصحة أو ضعف:  تنبيه●

 .واهللا أعلم، أحد؛ فاعلم أنه بعد بحث واستقراء
 

 

 

 

J@J@J@J@J 

                                                 

،  )٣/٥٩٧(ترجمه ابن سعد   ، شهد بدرا وأحدا    ، خالد بن رافع بن مالك بن العجالن األنصاري  ) ١(
وأن أخاه رافع ، سيءوذكر أنه هو الْم، )١/٤٤٨" (اإلصابة"وترجمه ِفي ، ولَم يذكر وفاته

 .فالقصة قبل بدر، هو الذي روى القصة؛ ألنه استشِهد ببدر
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 �صلَّيت أَنا وِعمرانُ بن حصيٍن : عن مطَرِف بِن عبِد اهللا قَالَ] ٨٨[
وِإذَا نهض ، وِإذَا رفَع كَبر، فَكَانَ ِإذَا سجد كَبر ،� طَاِلٍب خلْف عِلي بِن أَِبي
رِن كَبيتكْعٍن، ِمن الريصح نانُ بردي ِعمذَ ِبيى أَخا قَضقَالَ، فَلَمِني : وذَكَّر قَد
#جٍد صلَّى ِبنا صالَةَ محم: أَو قَالَ، جهذَا صالَةَ محمٍد 

)١(. 

<|†�Ö] 

@J ديثام التكبري: موضوع الْحمإت. 
@J اتدفرالْم : 

ضهقام: أي: ن. 
 .أكمل صالته: أي: قَضى
@J اِليمى اإلجعنالْم : 

 وراء علي بن )٣( وعمران بن حصني الصحاِبي الْمشهور)٢(صلى مطَرف
فَلَما انقضت ، وإذا رفع،  فَكَانَ يكبر ِفي االنتقال إذا خفض،�أِبي طالب 

. #جقَد ذَكَّرِني هذَا صالَةَ محمٍد لَ$: وقال، الصالة أقبل عمران على مطرف
                                                 

إتمام     : وِفي باب  ، )٧٨٤( برقم ،  إتمام التكبري ِفي الركوع      : حديث مطَرف أخرجه البخاري ِفي باب       ) ١(
ي صحيحه  ومسلم فِ  ، "العمدة  "وهو اللفظ الذي أورده صاحب     ،  )٧٨٦(برقم  ، التكبري ِفي السجود   

 ).٣٣/٣٩٣(رقم  ،  استحباب القول مثل قول الْمؤذن      : باب ، كتاب الصالة 
، وأُبي، أبيه: عن، أحد األعالم، مطَرف بن عبد اهللا بن الشخري الْحرشي العمري أبو عبد اهللا) ٢(

 ).٣/١٣٢( الكاشف  . مات سنة خمس وتسعني     ، وأبو التياح  ،  وقتادة ،  أخوه يزيد  : وعنه ، وعلي 
مطرف بن عبد اهللا بن : وعنه، أسلم مع أِبي هريرة، عمران بن حصني الْخزاعي أبو نجيد) ٣(

، وكانت الْمالئكة تسلم عليه، بعثه عمر إلَى البصرة ليفقههم، وجماعة، وأخوه يزيد، الشخري
 ).٢/٢٩٩(الكاشف . ’ا . مات سنة ثنتني وخمسني
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٤٨ 

 .جأنَّ صالته كَانت تشبه صالة النِبي : أي
@J ديثفقه الْح : 
وقد كان فيه خالف ِفي آخر ، الْحديث دليل على إتمام التكبري ِفي :أوالً

؛ وذلك ألنَّ بِني أمية تركوا التكبري ِفي بعض -رضوان اهللا عليهم-عهد الصحابة 
وفيه حديث عند أِبي داود ذكرته ِفي شرح الْحديث ، االنتقاالت ِفي األركان

 .وذكرنا ما نقله البخاري عن الطيالسي فيه أنه حديث باطل، السابق
، ثقه ابن حبانو، الْحسن بن عمران العسقالِني: وِفي سنده عند أِبي داود

وطريقته توثيق من لَم ، وال شك أن ابن حبان فيه تساهل معروف، يغرب: وقال
، "الضعفَاء"ثُم ضعفَهم ِفي ، "الثقات"وقد وثق رجاالً ِفي كتاب ، يعلم فيه قدحا

محمد بن إسماعيل البخاري : وهنا قد خالفه إمامان عظيمان ِفي هذا الشأن هما
 . وأبو داود الطيالسي،  الْمؤمنني ِفي الْحديثأمري

وقد انعقد اإلجماع ، فهو شاذ مقَابل بالْمحفُوظ، وعلى فرض صحة سنده
 .واهللا أعلم، مؤخرا على إتمام التكبري عمالً باألحاديث الصحيحة والْمشهورة

وبيان ما ، لى السننيؤخذ منها ما كان عليه الصحابة من الْمحافَظَة ع: ثانيا
 . يخالفها

 

 

J@J@J@J@J 
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، جرمقْت الصالةَ مع محمٍد $:  قَالَ�عِن الْبراِء بِن عاِزٍب ] ٨٩[
هامِقي تدجفَو ،هتكْعكُوِعِه، فَرر دعب الَهِتدفَاع ،هتدجِليِم ، فَسسالت نيا بم هتلْسفَج

ِصراالناِءووا ِمن الساِف قَِريب#. 
اِريخِة البايِفي ِرواِء $: ووا ِمن السقَِريب ودالْقُعو امالَ الِْقيا خم#

)١(. 

<|†�Ö] 

@Jديثلُوس ، تساوي األركان مع ركن القيام للقراءة : موضوع الْحوالْج
 .أو دونهما، للتشهد
@J اتدفرالْم : 

قتملَ: ر ظتفيفًالَححظًا خ. 
 .كانت قريبة التساوي ِفي الِْمقْدار الزماِني: أي: قريبا من السواء

@J اِليمى اإلجعنالْم  : 
 مرارا وقدرها؛ ج أنه لَحظ صالة رسول اهللا �يخرب الرباء بن عازب 
 . ليعلمها ويعمل ِبها ِفي صالته

 : فكانت على النحو التاِلي●
 .وع والسجود واالعتدال يطَول الرك-١
 يخفِّف القراءة والتشهد حتى تكون هذه األركان قريبة التساوي ِفي -٢

 .وقد يطَول القراءة والتشهد فتكون ما عداها قريبة من السواء، الِْمقدار الزماِني
                                                 

صحيحه ومسلم ِفي ، " الطبعة السلفية-فتح-"نسخة ، )٨٢٠و، ٨٠١و، ٧٩٢(أخرجه البخاري برقم ) ١(
ِفي ) ٨٥٤(وأبو داود برقم ، اعتدال أركان الصالة وتخفيفها ِفي تمام: ِفي باب) ٤٧١(برقم 
 .طول القيام من الركوع وبني السجدتني: باب
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@J ديثفقه الْح : 
 ، )٧٩٢(هذا الْحديث أخرجه البخاري ِفي الصحيح ِفي ثالثة مواضع 

 من  كلها ، " الفتح بتحقيق الشيخ عبد العزيز بن باز             "من نسخة   )  ٨٢٠(و ، ) ٨٠١(و
ما  إالَّ ، وكلها متقَاربة اللفظ، �عن الرباء ، عن أِبي ليلى، طريق الْحكَم بن عتيبة

 . الثانية زاده بدل ابن الْمحرب ِفي روايته من استثناء القيام والقعود كَما ِفي الرواية                      
عن ، ومحمد بن عبد الرحيم. عن الْحكَم، عن شعبة، واه أبو الوليدوقد ر

وجعال الْمحكُوم . عن الْحكَم، عن مسعر، أِبي أحمد محمد بن عبد اهللا الزبريي
 . واالعتدال، والسجود، الركوع: عليه بالتقارب هو

كر القيام والقعود وفيها ذ، أما الرواية األولَى الَِّتي ساقَها صاحب العمدة
من جملة الْمحكُوم عليه بالتقارب ِفي الِْمقدار فهي من رواية هالل بن أِبي 

بل هي ِفي صحيح ، ولَم أرها ِفي صحيح البخاري، عن ابن أِبي ليلى، حميد
ولَم ينبه على ذلك ابن دقيق العيد ، وعلى هذا فهي ليست من شرطه، مسلم فقط

 ".العدة"به عليه الصنعاِني ِفي لكن ن، وال ابن حجر
وبينهما فرق ، ومن هنا يظهر لك التعارض بني رواية الْحكَم ورواية هالل

 . عند أهل هذا الشأن)٢( أحفظ من هالل)١(فالْحكَم، كبري ِفي الِْحفظ واإلتقان
                                                 

،  ثقة ثبت فقيه، الكندي الكوِفي أبو محمد -بالْمثناة ثُم الْموحدة مصغرا-الْحكَم بن عتيبة ) ١(
.  ’ا. وله نيف وسبعون سنة، وقيل بعدها، مات سنة ثالث عشرة ومائة، إالَّ أنه ربما دلس

 ).٢/٤٣٢(التهذيب ، )١٤٦١(التقريب 
،   أو ابن عبد اهللا الْجهِني موالهم أبو الْجهم           ، أو ابن مقالص  ،  أو ابن حميد    ، هالل بن أِبي حميد   ) ٢(

، ت، د، م، خ(ثقة من السادسة  ، الوزان الكوِفي   ، الصريِفي ،  غري ذلك ِفي اسم أبيه وِفي كنيته    ويقال
:   وقال  ، )٣٥٣ص" (الْخالصة "وترجمه ِفي   ،  )١١/٧٧(التهذيب   ، )٧٣٨٣(التقريب  . ’ا). س 

 .ووثقه ابن حبان.  بشيءليس : وقال ابن معني  . ضعيف:  وقال مرة  ، وثقه ابن معني والنسائي    
= 




	��א����م���  > ��������د

 

٥١ 

وعلى هذا ، وهالل وإن أخرج له البخاري ومسلم؛ فقد تكَلَّم فيه ابن معني
 .  يبعد من نسب روايته إلَى الوهمفلم

 : والذي يظهر ِلي ترجيح رواية الْحكَم على رواية هالل ألمور●
 .أنَّ الْحكَم أحفظ من هالل عند أهل هذا الشأن: أولُها
 من طرق أنه كان يطيل القراءة جأنَّ روايته توافق ما ثبت عن النِبي : ثانيا

أَنَّ $: �حيانا ِفي غريمها كَما تقَدم من حديث جابر وأ، غالبا ِفي الظهر والفجر
 ِبين ِإلَى الِْمائَِةجالنيتِح ِبالسبأُ ِفي الصقْركَانَ ي  ، نا ِحيهِمن ِرفصنكَانَ يو

هِليسلُ ججالر ِرفعي# . 
،  ِمن الْمؤِمناِت كَانَ يصلِّيها معه ِنساٌءجأنه $: لومن حديث عائشة 

 . #ثُم  يرِجعن ِإلَى بيوِتِهن ما يعِرفُهن أَحد ِمن الْغلَِس
القراءة أو قريبا من  يمد ِفي سائر األركان كَما يمد ِفي جولو كان النِبي 
 .  صالة الصبح إالَّ بعد طلوع الشمسذلك لَما انصرف من

فَمداره ِفي جميع طرقه على ابن أِبي ، ديث متِحدأنَّ مخرج الْح: ثانيا
 .فدل ذلك على أن االختالف إنما هو ِممن دونه، ليلى

وجمع بني الروايتني  ، أما ابن دقيق العيد فقد مال إلَى تصحيح رواية هالل
 .ففي بعضها تستوي ما عدا القيام والقعود، بالْحمل على تعدد الْحاالت

. #قَِريبا ِمن السواِء$: حكى الْحافظ عن بعض العلماء أنه جعل معنى قولهو
ومثله ، وإذا خفَّفَها خفف بقية األركان، أنه كان إذا أطَالَها أطال بقية األركان

 .بني السجدتني
                                                 

= 

ال بأس    : ولكن ذكر عن أِبي داود أنه قال        ،  عن ابن معني إالَّ توثيقه    "  التهذيب  " لَم يذكر ِفي     : قلت 
 . الْحكَمِبهذَا يتبين الفرق بينه وبني    . ثقة: قال عنه )  ٦٢٣/ ٢(وِفي كتاب يحيى بن معني    . به
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 الركوع يؤخذ منه مشروعية تطويل ركن االعتدال من الركوع كتطويل           : ثالثًا  
وإليه ، أن الْمرجح عند الشافعية عدم تطويله" الفتح"لْحافظ ِفي ونقل ا، والسجود

وبالغ بعض أصحابه ، ولكن نص على كراهته فقط، "األم"أشار الشافعي ِفي 
 . فأبطل الصالة بالتطويل فيه زاعما أنه يقطع الْمواالة

،  الصريحةوخالَفَهم النووي فأجاز التطويل ِلما عليه من األدلة الصحيحة 
 . منها هذا الْحديث والذي بعده
 ذَات لَيلٍَة جأنه صلَّى مع النِبي $:  عند مسلم�ومنها حديث حذيفة 

.  سبحانَ ربي الْعِظيِم: ثُم ركَع فَجعلَ يقُولُ، فَقَرأَ سورةَ الْبقَرِة والنساَء وآلَ ِعمرانَ
كُوعاِمِهفَكَانَ رِقي ا ِمنوحن قَالَ، ه ثُم : هِمدح ناهللا ِلم ِمعا . سطَِويالً قَِريب قَام ثُم

كَعا رِمم#
)١( . 

 . وهو كَما قَال. الْجواب عن هذا الْحديث صعب: قال النووي
 . لعل ِفي حديث حذيفة الْمذكُور دليالً على صحة رواية هالل: فإن قلت
واهللا ، وحديث حذيفة ِفي النافلة، إن حديث الرباء ِفي الْمكتوبة: بفالْجوا

 .أعلم
 

 

J@J@J@J@J 

                                                 

ي صالة الليل استحباب تطويل القراءة ِف: باب، أخرجه مسلم ِفي صالة الليل من صحيحه) ١(
 ).٧٧٢(برقم 
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ِإني الَ آلُو أَنْ أُصلِّي ِبكُم :  قَالَ�عن أَنٍس ، )١(عن ثَاِبٍت الْبناِني] ٩٠[
ع شيئًا الَ أَراكُم كَانَ أَنس يصن: قَالَ ثَاِبت.  يصلِّي ِبناجكَما كَانَ رسولُ اهللا 

هونعنصقُولَ الْقَاِئلُ، تى يتا حقَاِئم بصتكُوِع انالر ِمن هأسر فَعكَانَ ِإذَا ر : قَد
ِسيقُولَ الْقَاِئلُ. نى يتكَثَ حِة مدجالس ِمن هأسر فَعِإذَا رو :ِسين قَد . فَعِإذَا رو

ِمن هأسقُولَ الْقَاِئلُرى يتكَثَ حِة مدجالس  :ِسين قَد#
)٢(. 

<|†�Ö] 

@ J ديثة تطويل ركن االعتدال من الركوع وبني : موضوع الْحوعيشرم
 .السجدتني
@J اتدفرالْم : 

 . ال أقَصر: ال آلو
 .وقف: أي: انتصب قائما

 .أبطأ جالسا: أي: مكَثَ
 .مأموم أنه قد نسييظن الْ: حتى يقول القائل

@J اِليمى اإلجعنالْم  : 
 بعد نبيهم نشر الدين وتبليغ -رضوان اهللا عليهم-مسئولية الصحابة 

                                                 

، وأمم، الْحمادان: وعنه، وخلْق، وابن الزبري، ابن عمر: عن، ثابت بن أسلم البناِني أبو محمد) ١(
عاش ، لَم يكن ِفي وقته أعبد منه: يقال، يلبس الثياب الفاخرة، وكان رأسا ِفي العلم والعمل

 .)٨١٨ت) (١١٥ص/١( من الكاشف  ’ا . ن ومائةومات سنة سبع وعشري، ستا وثَمانني سنة 
، )٤٧٢(ومسلم برقم ، )٨٢١(برقم ، الْمكث بني السجدتني: أخرجه البخاري ِفي صحيحه ِفي باب) ٢(

 .اعتدال أركان الصالة وتخفيفها ِفي تمام: باب
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 ِبهذه الْمسئولية قال �وإلحساس أنس ، جأحكامه الَِّتي أخذوها عنه 
 فكان .#لِّي ِبنا يصجِإني الَ آلُو أَنْ أُصلِّي ِبكُم كَما كَانَ رسولُ اهللا $: ألصحابه

، من صفة صالته أن يمكث بعد الرفع من الركوع والرفع من السجود طويالً
 .حتى يظُن بعضهم من طول مكثه أنه قد نسي

@J ديثفقه الْح : 
 .فال داعي إلعادته، أما فقه الْحديث فَقَد تقَدم ِفي الْحديث قبله
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 قَطُّ أَخف صالَةً والَ أَتم  ٍمما صلَّيت خلْف ِإما$: الَ قَ�عن أَنٍس ] ٩١[
#جصالَةً ِمن رسوِل اهللا 

)١(. 

<|†�Ö] 

@J ديثا :  موضوع الْحامهمالة مع إتخفيف الصت. 
@J اتدفرالْم  : 
 .اسم ينفى به ما مضى من الزمان: قَطُّ
@J اِليمى اإلجعنالْم : 

ويدعو إليه بالقول والفعل؛ امتثاالً لقوله ،  يأمر بالتيسريجِبي كان الن
التخفيف ِفي  : ومن التيسري .]٧٨:الْحج[ ﴾      ﴿: تعالَى

عليه    -مع إعطاء العبادة حقها من الكمال والتمام؛ لذلك كانت صالته ، الصالة
 . خفيفة ِفي تمام-الصالة والسالم
@J ديثفقه الْح : 

رأيت ، على هذا الْحديث بكالم حسن -رِحمه اهللا-عالمة ابن دقيق العيد تكلم ال
 : فقال، أن أنقله برمته

 : يدل على طلب أمرين �حديث أنس بن مالك "
وذلك هو الوسط ، وعدم التقصري، التخفيف ِفي حق اإلمام مع اإلتمام

 . -العدل: أي-والْميل إلَى أحد الطرفني خروج عنه ، العدل
                                                 

)  ٤٦٩(رقم ، أمر األئمة بتخفيف الصالة ِفي تمام : ومسلم ِفي باب، )٧٠٨(أخرجه البخاري ) ١(
 .بألفاظ هذا أحدها
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والتصريح ، ما التطويل ِفي حق اإلمام فإضرار بالْمأمومني وقَد تقَدم ذلكأ
 . -#فَِإنَّ ِفيِهم الْكَِبير والضِعيف وذَا الْحاجِة$: يريد قوله-بعلته 

وال يراد بالتقصري هاهنا  ، وأما التقصري عن اإلتمام فبخس ِلحق العبادة
:  -واهللا أعلم-وإنما الْمراد ، بات الذي يرفع حقيقة الصالةالتقصري ِفي ترك الواج

 .’ا". والتمام بفعلها، التقصري عن الْمسنونات
كَما أخرج ذلك ، القراءة:  أن الْمراد بالتخفيف-واهللا أعلم-األظهر : قلت

 مع أُمِه  يسمع بكَاَء الصِبيجكَانَ رسولُ اهللا $:  قَالَ أَنس،�مسلم عن أنس 
واالقتصار ِفي . #فَيقْرأ ِبالسورِة الْخِفيفَِة أَو ِبالسورِة القَِصيرِة، وهو ِفي الصالَِة

وِفي االعتدال على ، الركوع والسجود على ثالث تسبيحات أو قريبا من ذلك
وبذلك ، أربع والتعوذ من جوِفي التشهد والصالة على النِبي ، الذكر الوارد فيه

 .واهللا أعلم، يحصل التخفيف والتمام
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جاَءنا ماِلك $: عن أَِبي ِقالَبةَ عبِد اهللا بِن زيٍد الْجرِمي الْبصِري قَالَ] ٩٢[
أُصلِّي ، الَةَِإني ُألصلِّي ِبكُم وما أُِريد الص: فَقَالَ، ابن الْحويِرِث ِفي مسِجِدنا هذَا

: كَيف كَانَ يصلِّي؟ قَالَ: فَقُلْت َألِبي ِقالَبةَ.  يصلِّيجكَيف رأَيت رسولَ اهللا 
# ينهضوكَانَ يجِلس ِإذَا رفَع رأسه ِمن السجوِد قَبلَ أَنْ             ، ِمثْلَ صالَِة شيِخنا هذَا      

)١(. 

<|†�Ö] 

@J ديثش: موضوع الْحة جلسة االستراحةموعيوهي جلسة خفيفة عند ، ر
 .ومن الثالثة إلَى الرابعة، القيام من الركعة األولَى إلَى الثانية

@J اتدفرالْم : 
 .يقوم: أي: ينهض
@J اِليمى اإلجعنالْم : 

الصحاِبي جاءهم  )٣( أنَّ مالك بن الْحويرث-رِحمه اهللا- )٢(يخرب أبو قالبة
                                                 

: وِفي باب، الطمأنينة حني يرفع رأسه من الركوع: باب، )٨٠٢(أخرجه البخاري ِفي صحيحه رقم ) ١(
إالَّ " التلخيص الْحبري"وال عزاه ِفي ، ولَم أره ِفي صحيح مسلم، )٨٢٤(رقم ، كيف يعتمد على األرض

االستواء : وأخرجه النسائي ِفي باب، ى الْجماعة عدا مسلما وابن ماجهإلَ" الْمنتقَى"وعزاه ِفي ، إلَى البخاري
 . )٨٤٤، ٨٤٣، ٨٤٢(ِفي رقم ، النهوض: وأخرجه أبو داود ِفي باب، للجلوس عند الرفع من السجدتني

فيه : ليقال العج، كثري اإلرسال، ثقة فاضل، أبو قالبة الْجرمي عبد اهللا بن زيد بن عمرو أو عامر البصري) ٢(
والكاشف ، )٣٣٥٣(التقريب . ’ا. مات بالشام هاربا من القضاء سنة مائة وأربع، نصب يسري، من الثالثة

وتلك ، وسمرة ِفي سنن النسائي، ومعاوية، وعائشة، وأِبي هريرة، حديثه عن عمر: وقال، )٢٧٦٢(
 .لك ِفي الصحاحوذ، وأنس، ومالك بن الْحويرث، ثابت بن الضحاك: وعن، مراسيل

). ’٧٤(مات سنة ، صحاِبي نزل البصرة،  أبو سليمان الليثي-بالتصغري-مالك بن الْحويرث ) ٣(
 .ونصر بن عاصم، وعنه أبو قالبة: وقال، )٥٣٤٠(والكاشف ، )٦٤٧٣(التقريب 
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، جفَصلَّى ِبهم تطوعا؛ قصد تعليمهم كيفية صالة رسول اهللا ، همِفي مسجد
، ولَما سئل أبو قالبة عن صالته الَِّتي علَّمهم إياها؛ أخرب أنها كَصالة شيخهم

 يجلس أنه كان   : ثُم وصف صالة شيخهم الْمذكُور    ، )١( وهو عمرو بن سلمة الْجرمي    
ي الركعة األولَى والثالثة قبل أن يقوم إلَى الثانية إذا رفع من السجدة الثانية ِف

 ".جلسة االستراحة: "���وهي الَِّتي تسمى ، والرابعة
@J ديثفقه الْح : 

،  وهو قول الشافعي، ِفي الْحديث دليل ِلمن قال بسنية جلسة االستراحة
 . ورواية عن أحمد

ورواية ، قول للشافعيوهو ، وأبو حنيفة، منهم مالك. ال تشرع: قال قوم
فَكَانَ ِإذَا $: عن أحمد أيضا؛ مستدلني ِبحديث وائل بن حجر عند البزار بلفظ

 لَمو وا هكَم الثَّاِلثَِة؛ قَامِة اُألولَى وكْعِة ِفي الرِة الثَّاِنيدجالس ِمن هأسر فَعر
ِلسجاِني ِفي . #ينعالنووي: وقال، "السبل"حكاه الص فَهعض. 

وعلى فرض صحته ال يدل على عدم مشروعية هذه الْجلسة الثابتة : قلت
، ونفي وائل بن حجر لَها ال يدل على عدم مشروعيتها، باألحاديث الصحيحة
،  كَانَ يفعلها أحياناجبل غاية ما فيه أنَّ النِبي ،  لَهاجوال عدم فعل النِبي 

ومن هنا تعلم أن ، والترك لبيان الْجواز، فالفعل لبيان السنية، ويتركها أحيانا
 .واهللا أعلم، الْمذهب األول هو الراجح؛ لقوة دليله

                                                 

، وأيوب، حولعاصم األ: وعنه، وله عن أبيه، جأَم قومه زمن النِبي ، عمرو بن سلمة الْجرمي) ١(
، بالْموحدة والراء-وكناه أبو بريد ، )٥٠٧٧(وِفي التقريب ، )٤٢٣١(الكاشف . وجماعة
 .صحاِبي صغري، نزل البصرة، -بالتحتانية والزاي: ويقال
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يؤخذ منه ما كان عليه الصحابة من فهم الْمسئولية الْملقَاة عليهم إزاء : ثانيا
ا الدين الذي أخذوه عن فنقلو، حيث كانوا يشعرون ِبهذه الْمسئولية، من بعدهم

وهذه هي مسئولية كل جيل بالنسبة إلَى ،  إلَى من بعدهم بالقول والفعلجالنِبي 
 .واهللا أعلم، من بعده

 

 

 

 

 

 

J@J@J@J@J 
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 كَانَ ِإذَا صلَّى  جأَنَّ النِبي $: � )١(عن عبِد اهللا بِن ماِلِك ابِن بحينةَ] ٩٣[
دي نيب جِهفَرطَياض ِإبيب ودبى يتِه حي#

)٢(. 

<|†�Ö] 

@J ديثاِفي ِفي السجود: موضوع الْحجالت. 
@J اتدفرالْم : 
جباعد: فَر . 

 .يظهر: أي: حتى يبدو
 لَم يكن جلون جلدِهما من شدة الْمجافَاة؛ وألنَّ النِبي : أي: بياض إبطيه
 .على إبطيه شعر
@J ى اإلعناِليالْممج  : 

ثُم أمره أن يعِملها جميعا ِفي ، خلَق اهللا اإلنسان ِبما فيه من حواس وأعضاء
 ج ؛ لذلك كان النِبي     �؛ لينال كل عضو حظَّه من عبادة ربه         -جل وعال -عبادته    

ورفع مرفقيه حتى        ، ووضع كفيه   ،  -نحاهما عن جنبيه        : أي -إذا صلَّى فَرج بني يديه       
وبذلك يكون قد أعمل جميع جوارحه ِفي              ، ويرفع بطنه عن فخذيه         ، و بياض إبطيه      يبد 

 .التخوية: وهذه الْهيئة يسميها الفقهاء، بل ِفي أفضل العبادة وهو السجود، عبادة ربه
                                                 

،  محمد األزدي أبو -بكسر القاف وإسكان الشني بعدها باء موحدة            -عبد اهللا بن مالك بن الِقشب      ) ١(
التقريب . ’ا. مات بعد الْخمسني، صحاِبي معروف، يعرف بابن بحينة، الْمطَّلبحليف بِني 

)٣٥٩٢.( 
، )٨٠٧و ، ٣٩٠(رقم الْحديث   ، يبدي ضبعيه ويجاِفي ِفي السجود     : أخرجه البخاري ِفي باب  ) ٢(

 ).٤٩٥(رقم ، ما يجمع صفة الصالة: وأخرجه مسلم ِفي باب
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@J ديثفقه الْح : 
ِفي الْحديث دليل على سنية التجاِفي ِفي السجود؛ إلظهار النشاط ِفي 

وقد ورد ِفي صحيح مسلم عن ، ة الذي هو ضد الكسل وهيئة الكَسالَىالعباد
 كَانَ يجاِفي يديِه حتى لَو أَنَّ بهمةً أَرادت أَنْ تمر جأَنَّ النِبي $: لميمونةَ 

ترِتِه لَمحت ِمن#
)١( . 

وى أبو داود من حديث ِلما ر، إالَّ أن هذه الْهيئة محمولة على االستحباب
 ِإلَيِه مشقَّةَ السجوِد علَيِهم ِإذَا جشكَا أَصحاب رسوِل اهللا $:  بلفظ�أِبي هريرة 

#استِعينوا ِبالركَِب: فَقَالَ، انفَرجوا
وذلك أن : قال ابن عجالن أحد رواته. )٢(

وسكت عن ، "الفتح"ي أفاده ِف. يضع مرفقيه على ركبتيه إذا أطال السجود وأعيا
وعند رجوعي لسنن أِبي داود رأيت ، فلم يحكم عليه بصحة أو ضعف، الْحديث

 .الْحديث فيه بسند رجاله رجال الصحيح
ِبحجة أن ، قَصر بعض الفقهاء حكْم التجاِفي على الرجال دون النساء: ثانيا

فكان منافيا ِلما ، بديد لألعضاء وإبراز لَهاوالتجاِفي ت، الْمطلُوب من النساء التستر
 . طُِلب منهن

:  ج أن النساء داخالت بال شك ِفي قول النِبي          :  وهو  ،  وعندي ِفي ذلك تفصيل       
وال دليل فيما ، فال يخرجن عنه إالَّ بدليل يخصهن. #صلُّوا كَما رأَيتموِني أُصلِّي$

                                                 

 ).٤٩٦(رقم ، جمع صفة الصالةما ي: أخرجه مسلم ِفي باب) ١(
الرخصة ِفي : أي-الرخصة ِفي ذلك للضرورة : باب، أخرجه أبو داود ِفي أبواب السجود) ٢(

ورجاله رجال الصحيحني ما عدا محمد بن ، )٩٠٢(رقم الْحديث ، -ترك التجاِفي للضرورة
محمد بن عجالن : لوقا، )٦١٧٦" (التقريب"ترجم له ِفي ، عجالن فهو من رجال مسلم

 .إالَّ أنه اختلطت عليه أحاديث أِبي هريرة، الْمدِني صدوق
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 بوجوب التستر على الْمرأة إذا خرجت أو كانت أعلم إالَّ الْحكم العام القاضي
فاألفضل ِفي ، ِبحيث ال تأمن تسرب أبصار الرجال إليها، الْمرأة ِفي غري بيتها
، أما إن كانت ِفي مكان تأمن فيه تسرب األبصار إليها، حقِّها عدم التجاِفي

 .واهللا أعلم، فاألفضل ِفي حقِّها التجاِفي
 

 

 

 

J@J@J@J@J 
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]٩٤ [ِزيدِن ييِد بعةَ سلَمسأَِبي م ناِلٍك$:  قَالَ)١(عم نب سأَن أَلْتأَكَانَ : س
 ِبيِه؟ قَالَجالنلَيعلِّي ِفي نصي  :معن#

)٢(. 

<|†�Ö] 

@J ديثالة ِفي النعلني: موضوع الْحالص . 
@J اِليمى اإلجعنالْم  : 

وإزالة كل شيء فيه ، د الشرعية مخالفة أهل الكتابلَما كان من الْمقَاص
 . وصلَّى فيها،  بالصالة ِفي النعالجمشقَّة وحرج علَى الْمسلم؛ أمر النِبي 

@J ديثفقه الْح : 
: واختلف العلماء ِفي حكمه، ِفي الْحديث دليل على مشروعية الصالة ِفي النعلني

واستحبابه هو الْمفهوم من األحاديث الواردة ، قال قوم باستحبابهو، فقال قوم بإباحته
خاِلفُوا الْيهود؛ فَإِنهم $:  عند أِبي داود مرفوعا بلفظ�كحديث شداد بن أوس ، باألمر

الَ ِخفَاِفِهمو اِلِهملُّونَ ِفي ِنعصالَ ي#
 .  ال مطْعن ِفي إسناده:قال الشوكاِني. )٣(

ِإذَا جاَء أَحدكُم $: أِبي سعيد الْخدري عنده أيضا مرفوعا بلفظوحديث 
#ولْيصلِّ ِفيِهما، فَِإنْ رأَى قَذَرا فَلْيمسحه، الْمسِجد فليقلب نعلَيِه

 . وإسناده حسن. )٤(
                                                 

 ).٢٤٣٢ت. ( سعيد بن يزيد بن مسلمة األزدي، ثُم التاجي، أبو سلمة البصري القصري، ثقة من الرابعة)١(
رجه ، وأخ)٥٨٥٠، ٤٨٦(الصالة ِفي النعلني رقم : باب، أخرجه البخاري ِفي أوائل الصالة )٢(

 .جواز الصالة ِفي النعلني من أبواب الْمساجد ومواضع الصالة: ِفي باب) ٥٥٥(مسلم رقم 
وسكت عنه ، )٦٥٢(رقم الْحديث ، الصالة ِفي النعل: باب، أخرجه أبو داود ِفي الصالة) ٣(

 .وهو محتمل للتحسني، الْمنذري
 ).٦٥٠(رقم ، أخرجه أبو داود ِفي السنن) ٤(
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فَِلم ال يكون الصالة ِفي النعال واجبا ، األمر يقتضي الوجوب: فإن قلت
  األمر؟ ِلهذَا

يصرف هذا األمر من الوجوب إلَى الندبية باإلجماع على عدم : فالْجواب
ِإذَا صلَّى أَحدكُم فَخلَع $:  مرفوعا�وِبما روى أبو داود عن أِبي هريرة ، الوجوب

# ِفيِهماأَو ِليصلِّ، ِليجعلْهما بين ِرجلَيِه، نعلَيِه فَالَ يؤِذ ِبِهما أَحدا
)١( . 

،  عن أبيه، وروي نحوه عن عمرو بن شعيب، صحيح اإلسناد: قال العراقي
 . عن جده

وقد زعم الْجاهلون أن هذا خاص  : -رِحمه اهللا -وقال الشيخ أحمد شاكر 
وتدسس النفس ِفي مزابل ، وهو زعم يدل على فساد الفطرة، بأرض أو زمن
 . وغلبة الْهوى ِفي محاربة النصوص، تكاس العقولوان، التقليد األعمى

 

 

 

J@J@J@J@J 

                                                 

 ).٦٥٥(رقم الْحديث ، الْمصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما: باب، أخرجه أبو داود) ١(
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]٩٥[ اِريصةَ اَألنادأَِبي قَت نولَ اهللا $: � عسجأَنَّ ر  وهلِّي وصكَانَ ي 
،   مسٍ شوَألِبي الْعاِص بِن الرِبيِع بِن عبِد          ، ج حاِمل أُمامةَ ِبنت زينب ِبنِت رسوِل اهللا         

#وِإذَا قَام حملَها، فَِإذَا سجد وضعها
)١(. 

<|†�Ö] 

@J ديثالة: موضوع الْحائز ، العمل ِفي الصِبي من العمل الْجلَ الصموأنَّ ح
 . ِفي الصالة إذا كان ِلحاجة

@J اتدفرالْم  : 
 ج رسول اهللا )٣( بنت زينب بنت)٢(أنَّ أُمامة: أي: وألِبي العاص بن الربيع

 .  بن الربيع)٤(من زوجها أِبي العاص
                                                 

إذا حمل جارية صغرية على : باب، حديث أِبي قتادة أخرجه البخاري ِفي سترة الْمصلي) ١(
وأخرجه مسلم ِفي ، )٥٩٩٦(وأخرجه ِفي األدب رقم ، )٥١٦(رقم الْحديث ، عنقه

،  الْموطأوأخرجه مالك أيضا ِفي، )٥٤٣(رقم ،  حمل الصبيان ِفي الصالةجواز: باب، الْمساجد
، )٩١٧(العمل ِفي الصالة : باب، وأبو داود ِفي الصالة، )١/١٧٠(جامع الصالة : باب

 .إدخال الصبيان ِفي الْمساجد: باب، والنسائي ِفي الْمساجد
تزوج ِبها علي بن أِبي طالب ِفي ، من أِبي العاص بن الربيع وجأمامة بنت زينب بنت رسول اهللا ) ٢(

وعاشت بعده حتى تزوج ِبها الْمغرية بن نوفل ، وجاءته األوالد منها، وبقيت عنده مدة، خالفة عمر
ماتت  ، فتوفيت عنده بعد أن ولدت له يحيى بن الْمغرية ، ابن الْحارث بن عبد الْمطلب الْهاِشِمي 

 .السريمن ) ٧١ت (، )١/٣٣٥(سري أعالم النبالء . ’ا. ولَم ترو شيئًا، دولة معاوية بن أِبي سفيانِفي 
، وغَسلتها أم عطية، توفيت سنة ثَمان من الِْهجرة،  وهي أكرب بناتهجزينب بنت رسول اهللا ) ٣(

عاشت نحو ، ليحبها ويثِني عليها  جوكان . #أَشِعرنها ِإياه $: وقال، فَأعطَاهن حقْوه
 .من السري) ٧٠ت (، )١/٣٣٤(سري أعالم النبالء . ’ا. ثالثني سنة

،  جصهر رسول اهللا   ، أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف العبشمي              ) ٤(
،    فَصدقَِني حدثَِني   $:  فقال، ره  ِفي صه جأثنى عليه   ، أسلم قبل الْحديبية ِبخمسة أشهر     ، اسمه لقيط 

= 
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@J اِليمى اإلجعنالْم  : 
 بالناس وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب؛ ليعلِّم الناس أنَّ جصلَّى النِبي 

؛ وليطعن ِفي األنفَة الْجاهلية ،مثل هذا العمل سائغٌ ِفي الصالة إذا كان ِلحاجة
لى التغطرس والكربياء والعظمة الْجوفَاء؛ ألن العرب كانوا يأنفون من الْمبنية ع

 . بل ويِئدونهن، حمل البنات
مع أنه ينتمي ، فَسحقًا ثُم سحقًا ِلمن زعم أن شريعته تهضم الْمرأة حقَّها

صاِلح فليت شعري من يفَهمهم أنَّ دين الْحق والعدل وحفظ الْم، إلَى دينه
، وأنَّ ما ملئوا به أجوافهم وقُلُوبهم، والْحقُوق لألفراد والْجماعات هو اإلسالم

،   مريضةوأسماعهم وأبصارهم من مبادئ الشرق أو الغرب ما هي إالَّ فَضالت عقُول                
 . طَان الشيوال سائق إالَّ، فليس لَها قائد إالَّ الْهوى، وأذهان منحرفة، وقلوب منكُوسة
@J ديثفقه الْح : 
وأنَّ ذلك ليس ، الْحديث دليل على جواز حمل الصِبي ِفي الصالة ِفي :أوالً
وِفي ، وحمله مالك ِفي رواية عنه على الضرورة، وهو قول أكثر أهل العلم، ِبمبطل لَها

ولكنه لَم يظهر مستند ، وعنه رواية ثالثة أنه منسوخ، رواية عنه أنه محمول على النافلة
 . أما القائلون به فهم حملوه على أنه عمل غري متواٍل، النسخ

وال ، أخذ منه أن ثياب األطفال محمولة على الطَّهارة؛ ألنها األصل: ثانيا
 . واهللا أعلم، تخرج عن الطَّهارة إالَّ بتيقن النجاسة

ومثله ِفي ذلك ، دخال األطفال ِفي الْمساجدأخذ من الْحديث جواز إ: ثالثًا
   ِفي ركوب الْحسن والْحسين   -رِحمه اهللا -حديث أِبي هريرة عند أحمد بن حنبل     

                                                 

= 

، )١/٣٣٠(سري أعالم النبالء رقم . ’ا. مات سنة اثنتي عشرة ِفي خالفة الصديق. #ووعدِني فَوفَّى ِلي
 ).٣٣٥ص(إالَّ تاريخ الوفاة فمن ، من السري) ٦٩ت (




	��א����م���  > ��������د

 

٦٧ 

: بلفظ) ٣٧٤٦(رقم ، وحديث أِبي بكرة عند البخاري،  وهو ساجدجعلَى ظَهره 
. #...ابِني هذَا سيد : نِبِه يقُولُ علَى الِْمنبِر والْحسن ِإلَى ججسِمعت رسولَ اهللا $

 . الْحديث
 . وكانت والدة الْحسن ِفي السنة الثالثة من الِْهجرة

. # وخصوماِتكُمجنبوا مساِجدكُم ِصبيانكُم$: أما حديث معاوية عند الطرباِني بلفظ
وهو ضعيف ، حوهوعند ابن ماجه من حديث واثلة بن األسقع ن، فهو ضعيف

، وعلى فرض صحتهما يحمل النهي على من ال يؤمن إحداثه ِفي الْمسجد، أيضا
 . واهللا أعلم، ويحمل الفعل على بيان الْجواز، أو على التنزيه

إذ قد صح ، أنَّ الْحركَات الَِّتي للحاجة ال تبطل الصالة ولو كثرت: رابعا
وهو ، ورقى الِْمنبر ونزل عنه، مر بقتل الْحية والعقربوأ،  فَتح البابجأنه 

 . واهللا أعلم، يعلمهم الصالة
 

 

 

J@J@J@J@J 
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والَ ، اعتِدلُوا ِفي السجوِد$:  قَالَجعِن النِبي ، �عن أَنِس بِن ماِلٍك ] ٩٦[
#يبسطُ أَحدكُم ِذراعيِه انِبساطَ الْكَلِْب

)١(. 

<|†�Ö] 

@J ديثود: موضوع الْحجة ِفي السطلُوبيئة الْمالْه . 
@J اتدفرالْم : 

 . وضعهما على األرض مع الكفَّني: بسط الذِّراعني
@J اِليمى اإلجعنالْم  : 

:  وهي،  باالعتدال ِفي السجود على وفق الْهيئَة الْمطلُوبة شرعاجأمر النِبي 
ومجافَاة الذراعني ، ورفع الِْمرفَقني، ووضع الكفني، عاِليارتفاع األسافل على األ

والنهي عن بسط الذِّراعني داخل تحت حيز ، والبطن عن الفَِخذَين، عن الْجنبني
 . األمر باالعتدال
@J ديثفقه الْح : 

: ومعنى االعتدال، ِفي الْحديث دليل على وجوب االعتدال ِفي السجود
 .  الْمطلُوبة شرعااإلتيان بالْهيئة

 :  وذلك ال يتم إالَّ بأمور●
 عباس أن يكون السجود على جميع األعضاء السبعة الواردة ِفي حديث ابن: أوالً
 . كَما تقَدم

                                                 

رجه مسلم ِفي وأخ، )٨٢٢(رقم ، ال يفترش ذراعيه ِفي السجود: أخرجه البخاري ِفي باب) ١(
 ).٤٩٣(رقم ، االعتدال ِفي السجود: باب
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ويتحامل  ، ويجاِفي ِضبعيِه عن جنبيه، ويرفع مرفقيه، أن يضع كفيه: ثانيا
:  أنها قالتلوقد صح عن ميمونة ، هويجاِفي بطنه عن فخذي ، على جبهته

تحِت  ِإذَا سجد تجافَى حتى لَو أَنَّ بهمةً أَرادت أَنْ تمر ِمن جكَانَ رسولُ اهللا $
ترِدِه ميئة ، )١(وأصله ِفي البخاري، رواه عبد الرزاق بسند صحيح. #يوهذه الْه
 . هي األصل

،  باأليدي على الركَب ِلمن وجد مشقَّة ِفي التجاِفيورخص ِفي االعتماد
حدثنا النعمان بن أِبي عياش : عن سمي قال، عن الثوري، كما روى عبد الرزاق

،  االعِتماد ِبأَيِديِهم ِفي السجوِدجشكَا أَصحاب رسوِل اهللا $: الزرقي قال
#يِديِهم علَى ركَِبِهم ِفي السجوِدفَرخص أَنْ يستِعينوا ِبأَ

وهي : فقال سفيان. )٢(
 . رخصة للمتهجد

فلو تساوت ففي بطالن الصالة ، أن ترتفع األسافل على األعاِلي: ثالثًا
 . قاله ابن دقيق العيد: وجهان ألصحاب الشافعي

حتى ، موعلى هذا فإنه البد أن يكون محل السجود مساويا ِلمحل القيا
أما إذا كان موضع السجود مرتفعا ِبحيث يكون ، ترتفع األسافل عند السجود
فذلك هو الْمحظُور؛ ألنه يناِفي الْخضوع الذي ، رأس الساجد محاذيا لوركه

 . شِرع السجود من أجله

J@J@J@J@J 

                                                 

ِفي ، )٨٩٨(وأبو داود رقم  ، )٤٩٦(رقم  ، ما يجمع صفة الصالة:  باب، وأخرجه مسلم ِفي الصالة   ) ١(
 .أما البخاري فقد أخرج نحوه من حديث عبد اهللا بن بحينة، صفة السجود: باب

 ).٢٩٢٨( الْحديث رقم، )١/١٧(مصنف عبد الرزاق ) ٢(
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]٩٧ [  رأَِبي ه نةَ  عري� :$   ِبيجأَنَّ الن   ِجدسلَ الْمخلٌ ،  دجلَ رخلَّىفَدفَص  ،
 ِبيلَى النع لَّماَء فَسج لِّ:  فَقَالَجثُمصت لَم كلِّ؛ فَِإنفَص ِجعا . ارلَّى كَمفَص عجفَر

:  فَقَالَ، ثالثًا.  فَصلِّ؛ فَِإنك لَم تصلِّارِجع:  فَقَالَجثُم جاَء فَسلَّم علَى النِبي ، صلَّى
قِبالْح ثَكعالَِّذي بِني، ولِّمفَع هرغَي ِسنفَقَالَ. ما أُح :رالَِة فَكَبِإلَى الص تِإذَا قُم ، ثُم

، ثُم ارفَع حتى تعتِدلَ قَاِئما، عاثُم اركَع حتى تطْمِئن راِك، اقْرأ ما تيسر معك ِمن الْقُرآِن
ثُم اسجد حتى تطْمِئن ، ثُم ارفَع حتى تعتِدلَ جاِلسا، ثُم اسجد حتى تطْمِئن ساِجدا

#ثُم افْعلْ ذَِلك ِفي صالَِتك كُلِّها، ساِجداَ
)١(. 

<|†�Ö] 

@@J ديثالةوجوب : موضوع الْحوأنه ال تتم صالة أحد ، الطمأنينة ِفي الص
 . إالَّ ِبها
@J اتدفرالْم  : 

 . هو خالد بن رافع: الرجل الْمذكُور
                                                 

رقم ،  من لَم يتم ركوعه باإلعادةجأمر النِبي : باب، أخرجه البخاري ِفي كتاب األذان) ١(
وجوب قراءة : وأخرجه أيضا ِفي االستئذان، وأخرجه مسلم ِفي باب، )٧٩٣(الْحديث 

 ).٣٩٧(الفاِتحة ِفي كل ركعة من كتاب الصالة رقم الْحديث 
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أن الصالة الَِّتي : أي، النفي للصالة الشرعية:  ارجع فَصلِّ فإنك لَم تصلِّ
 . صالها ال تسمى صالة ِفي الشريعة

قأي: والذي بعثك بالْح :قأرسلك بالْح . 
 . الضمري يعود إلَى الفعل الْمتقَدم: ما أحسن غريه

 . ما سهل عليك: ما تيسر
 . ِفي ركعات صالتك كلها: أي: ثُم افعل ذلك ِفي صالتك كلها

@J اِليمى اإلجعنالْم  : 
  جالس ِفيجبينما النِبي ، وفيه جمع الطرق الَِّتي بلغت درجة الصحة

ثُم جاء فَسلَّم ، فَصلَّى صالة لَم يتم ركوعها وال سجودها، الْمسجد دخل رجلٌ
فعل  . #ارِجع فَصلِّ؛ فَِإنك لَم تصلِّ$: ثُم قال له، فَرد عليه السالم، جعلى النِبي 

والَِّذي بعثَك $: ثُم قال،  يأمره باإلعادة كُلَّما صلَّىجوالنِبي ، ذلك ثالث مرات
قِني، ِبالْحلِّمفَع هرغَي ِسنة. #الَ أُحذكُورة الْمه الكيفيلَّمفَع . 

 . #الَ أُحِسن غَيره فَعلِّمِني، والَِّذي بعثَك ِبالْحق$: قوله
، شر أُِصيب وأُخِطئُفَِإنما أَنا ب، فَأَِرِني وعلِّمِني: فَقَالَ الرجلُ$: وِفي رواية

 . # ...ِإذَا قُمت ِإلَى الصالَِة فَكَبر: فقال
 . #ثُم تشهد وقُم، فَتوضأَ كَما أَمرك اهللا$: وِفي رواية
 فَيغِسلُ، ِإنها الَ تِتم صالَةُ أَحِدكُم حتى يسِبغَ الوضوَء كَما أَمر اهللا$: وِفي رواية

، ثُم يكَبر اهللا ويمجده، ثُم يمسح رأسه وِرجلَيِه ِإلَى الْكَعبينِ ، وجهه ويديِه ِإلَى الِْمرفَقَيِن
 . #ثُم اقْرأ ما تيسر معك ِمن الْقُرآِن

 . #احمِد اهللا وكَبره وهلِّلْهوِإالَّ فَ، ِإنْ كَانَ معك ِمن الْقُرآِن فَاقْرأ$: وِفي رواية
 . # راِكعاثُم اركَع حتى تطْمِئن، ثُم اقْرأ ِبما ِشئْت، ثُم اقْرأ بِأُم الْقُرآِن$: وِفي رواية
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 . #يفَيركَع حتى تطْمِئن مفَاِصلُه ويسترِخ. اهللا أَكْبر: ثُم يقُولُ$: وِفي رواية
فَِإذَا ركَعت فَاجعلْ راحتيك علَى ركْبتيك وامدد ظَهرك وتمكَّن $: وِفي رواية

كُوِعكا، ِلرِدلَ قائمتعى تتح فَعار ثُم# . 
 . #حتى تطْمِئن قَاِئما$: وِفي رواية
ثُم اسجد حتى تطْمِئن  ، ظَام ِإلَى مفَاِصِلها فَأَِقم صلْبك حتى ترِجع الِْع$: وِفي لفظ

 . #ساِجدا
ثُم يكَبر فَيسجد حتى يمكِّن وجهه أَو جبهته حتى تطْمِئن مفَاِصلُه $: وِفي رواية

 . #ثُم ارفَع حتى تطْمِئن جاِلسا، وتسترِخي
 . #ويِقيم صلْبه، ثُم يكَبر فَيرفَع حتى يستِوي قَاِعدا علَى مقْعدِتِه$: وِفي رواية
 . #فَِإذَا رفَعت رأسك؛ فَاجِلس علَى فَِخِذك الْيسرى$: وِفي رواية
تِرش فَِخذَك ثُم افْ، فَِإذَا جلَست ِفي وسِط الصالَِة فَاطْمِئن جاِلسا$: وِفي رواية

 . #ثُم افْعلْ ذَِلك ِفي صالَِتك كُلِّها، ثُم تشهد، الْيسرى
 . #ثُم ارفَع حتى تطْمِئن جاِلسا، ثُم اسجد حتى تطْمِئن ساِجدا$: وِفي رواية

،  ةهذا دليل على إيجاب جلسة االستراح: وقد قال بعضهم: قال ابن حجر
قال  : فإنه عقَّبه بقوله، وأشار البخاري إلَى أنَّ هذه اللفظة وهم، ولَم يقل به أحد

ويمكن : قال، وحكي عن البيهقي قريبا من ذلك. #تستوي قائما$: أبو أسامة ِفي األخري
 .’ا.  إسحاقوتقوى به رواية،  على الْجلُوس للتشهد-إن كان محفُوظًا-أن يحمل 

الرواية السابقة ما رواه ِفي مسنده عن أِبي أسامة : برواية إسحاقويعِني 
ثُم   ، ثُم اقْعد حتى تطْمِئن قَاِعدا        ، ثُم اسجد حتى تطْمِئن ساِجدا        $ : كَما قال ابن نمري بلفظ    
 .  # ركْعٍةثُم افْعلْ ذَِلك ِفي كُلِّ      ،  اِعدا  ثُم اقْعد حتى تطْمِئن قَ        ،  اسجد حتى تطْمِئن ساِجدا        

فَِإذَا جلَست ِفي وسِط الصالَِة $: ويعِني برواية إسحاق الرواية السابقة بلفظ
 ... # فَاطْمِئن جاِلسا
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. ’ا )١(فهذا مجموع الروايات القَوية ِفي حديث أِبي هريرة ورفاعة: إلَى أن قال
 . بتصرف" الفتح"عن نقالً 

@J ديثفقه الْح : 
 :  جاء استدالل الفقهاء ِبهذا الْحديث على وجهني●

 . االستدالل ِبما ذُِكر فيه علَى الوجوب: األول
 . االستدالل بعدم الذكر فيه على عدم الوجوب: الثاِني

لى وجوب تكَرر من الفقهاء االستدالل ِبهذا الْحديث ع: قال ابن دقيق العيد
 . وعدم وجوب ما لَم يذْكَر فيه، ما ذكر فيه

 . فلتعلق األمر به: فأما وجوب ما ذكر فيه
فليس ذلك ِلمجرد كون األصل عدم الوجوب؛ بل : وأما عدم وجوب غريه

وتعريف ، وبيان للجاهل، وهو أن الْموضع موضع تعليم، ألمر زائد على ذلك
 ... تضي انِحصار الواجبات فيما ذكر وذلك يق، بواجبات الصالة

 : إن على طالب التحقيق ثالث وظائف:  إلَى أن قال●
 .  أن يجمع طرق هذا الْحديث أحدها-
 .  ويحصي األمور الْمذكُورة فيه-
 .’ا. )٢( ويأخذ بالزائد؛ ألن األخذ بالزائد واجب-

امتثلت ما أشار : قلت: يدبعد نقل كالم ابن دقيق الع" الفتح"قال الْحافظ ِفي 
وقد أمليت الزيادات ، وجمعت طرقه القَوية من رواية أِبي هريرة ورفاعة، إليه

 .’ا. الَِّتي اشتملت عليها
                                                 

 ).١/٢٧٩" (الفتح) "١(
 ).٢/٣٥٨" (العدة شرح العمدة) "٢(
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 : فتخلص منها الْمسائل اآلتية، قد نقلت ما أماله من الزيادات:  قلت●
 . ترتيبوفيه دليل على وجوب ال، الوضوء كَما أمر اهللا: أولُها
ثُم تشهد ، فَتوضأَ كَما أَمرك اهللا$: جالشهادتني بعد الوضوء؛ لقوله : ثانيها

أَِقما. #وا قال بوجوِبهوال أعرف أحد . 
 . وِفي حكمها خالف تقَدم مع األذان ِفي بابه، اإلقامة: ثالثها
 .  أعلمهوهو شرط ِفي صحة الصالة بال خالف، االستقبال: رابعها

بل شرط ِفي ، وهو ركن من أركان الصالة، التكبري لإلحرام: خامسها
 . وقد تقَدم الكالم فيه، وفيه دليل على تعيني لفظ التكبري، انعقادها

.  #ويمجده، ويحمده، ثُم يكَبر اهللا$: ومأخذه من قوله، االستفتاح: سادسها
اللَّهم إالَّ أن ، وذكره ِفي هذا الْحديث يدل للوجوب، وال أعرف من قال بوجوبه

:  أي-ما صح اإلجماع على عدم وجوبه ِمما ذكر ِفي هذا الْحديث؛ كان : يقَالَ
 . ويكون االستفتاح واحدا منها،  صارفًا له عن الوجوب إلَى الندبية-اإلجماع

 . وِفي ذلك بحث سيأِتي، كل ركعةقراءة الفَاِتحة وما تيسر ِفي : سابعها
وسيأِتي ، التكبري والتحميد والتسبيح ِلمن لَم يستطع قراءة الفَاِتحة: ثامنها
 . فيه بحثٌ

 . جعل الراحتني على الركبتني ومد الظهر: تاسعها
 . التمكني فيه حتى تطمئن الْمفَاصل وتسترخي: عاشرها

من الركوع حتى ترجع العظام إلَى االطمئنان ِفي الرفع : الْحادي عشر
 . مفَاصلها

الْمفَاصل والتحامل عليها حتى تطمئن         ، تمكني الْجبهة ِفي السجود      : الثاِني عشر    
 . وتسترخي
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 . االعتدال بني السجدتني والطمأنينة فيه: الثالث عشر
، ويعارضه حديث طاوس، االفتراش ِفي الْجلسة بني السجدتني: الرابع عشر

ِإنا : )١(فَقَالَ طَاوس. إنه ِمن السنِة$: عن ابن عباس عند مسلم أنه قال ِفي اإلقعاء
 . #جِإنه ِمن سنِة نِبيكُم : فَقَالَ. لَنراه جفَاء ِبالرجِل

على أعقاب قدميه : أي-هو جلوس الْمصلي بإليتيه على عقبيه : واإلقعاء
وبنصا ممانوهت- . 

أن يجلس الْمصلِّي : فذاك صفته، وهذا اإلقعاء هو غري اإلقعاء الْمنهي عنه
 . وينصب ساقيه، بعقبه على األرض

وعلى هذا فيكون حديث ابن عباس صارفًا لألمر باالفتراش بني السجدتني 
الوارد ِفي بعض الروايات ِفي حديث الْمسيء كَما تقَدم عن الوجوب إلَى 

وعن تعيني االفتراش إلَى التخيري بينه وبني اإلقعاء الوارد ِفي حديث ، االستحباب
 . مع ترجيح االفتراش على اإلقعاء لألمر به، ابن عباس

فَِإذَا رفَعت رأسك فَاجِلس $: وهو قوله، وحمل بعضهم رواية األمر باالفتراش
 . لُوس للتشهدحملوه على الْج. #علَى فَِخِذك الْيسرى

واستدل الْجمهور ، الطمأنينة ِفي السجود الثاِني كاألول: الْخامس عشر
، بذكر الطمأنينة ِفي الركوع والسجود واالعتدال منهما على وجوِبها ِفي الكُلِّ

 . وللحنفية ِفي ذلك خالف مرجوح كَما تقَدم
والْحديث ، يته كَما تقَدموالْجمهور على سن، وجوب تكبري النقل: السادس عشر

 .  من الوجوب-رِحمه اهللا-دليل ِلما ذَهب إليه اإلمام أحمد 
                                                 

اسمه : يقَال، الفارسي، أبو عبد الرحمن الْحمريي موالهم، طاوس بن كيسان اليماِني) ١(
روى له ، وقيل بعد ذلك، مات سنة ست ومائة، ثقة فاضل من الثالثة، وطاوس لقب، ذكوان

 ).٣٠٢٦(التقريب . ’ا. الْجماعة
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وقد تقَدم أن ، جلسة االستراحة إن صحت ِبها الرواية: السابع عشر
 .  حكم عليها بالوهم-رِحمه اهللا-البخاري 

إن - سيأِتي ِفي بابه         ، وِفي وجوبه خالف     ، وجوب التشهد األول      :  الثامن عشر    
 . -شاء اهللا

 . وسيأِتي فيه بحثٌ أيضا، الْجلُوس له: التاسع عشر
 . واهللا أعلم، وقد تقَدم ذكر الِْخالَف فيه، االفتراش ِفي التشهد: العشرون

 . وجوب اإلعادة على من أخلَّ بالطمأنينة: الْحادي والعشرون
 :م يذكر فيه على عدم الوجوباالستدالل ِبما لَ:  الوجه الثاِني●
 :  وفيه مسائل-

والْحافظ ِفي ، كذا عدها منها النووي، النية وهي فرض باتفاق: أحدها
مشعر بالقصد . #فَِإذَا قُمت ِإلَى الصالَِة$: فإنَّ قوله، وعندي ِفي ذلك نظر، "الفتح"

 . وهو النية
 . وبهوهو متفق على وج، القعود األخري: الثانية
 . -إن شاء اهللا-وسيأِتي الِْخالف فيه ِفي بابه ، التشهد األخري: الثالثة
 . سيأِتي،  فيهجالصالة على النِبي : الرابعة

وتبين أنَّ الراجح ، وقد تقَدم البحث فيه، التسليم من الصالة: الْخامسة
 . وجوبه

ِلحديث   األرجح وجوبه؛    و،  وضع اليمنى على اليسرى على الصدر           :  السادسة   
كَانَ الناس يؤمرونَ أَنْ $: عن سهل بن سعد عند البخاري بلفظ، )١(أِبي حازم

                                                 

، مولَى األسود بن سفيان، م هو سلَمة بن دينار األعرج األفزر التمار الْمدِني القَاصأبو حاز) ١(
 ).٢٥٠٢ت. (روى له الْجماعة، مات ِفي خالفة الْمنصور، من الْخامسة، ثقة عابد
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الَ أَعلَمه : قَالَ أَبو حاِزٍم. يضع الرجلُ الْيد الْيمنى علَى ِذراِعِه الْيسرى ِفي الصالَِة
 ِبيإلَى الن ِمي ذَِلكنِبي . #جِإالَّ ية سوى النابحوهذا حكمه الرفع؛ إذ ال آمر للص

ج
، وال أعلم ما يصلح لصرفه، ، واألمر يقتضي الوجوب إالَّ أن يصرفه صارف)١(

 . واهللا أعلم
، إذا استدل على عدم وجوب شيء بعدم ذكره ِفي هذا الْحديث: السابعة

الْحديث؛  عدم الذِّكر ِفي هذا      ثُم جاء األمر به ِفي حديث آخر؛ قُدم األمر به على           
 . واهللا أعلم، ألنه أقوى
كل ما تقَدم من الْمسائل فيما يتعلق بأفعال الصالة من حيث :  تنبيه●

 . الوجوب وعدمه
 :  وإليك مسائل أخرى تؤخذ من هذا الْحديث●

 . تكرير السالم ولو لَم يطل الفصل أو الفراق ولَم يبعد: األولَى
 . األمر بالْمعروف والنهي عن الْمنكَر: ثانيةال

 . حسن التعليم بغري تعنيف: الثالثة
 . #الَ أُحِسن غَيره فَعلِّمِني$: االعتراف بالتقصري؛ لقوله: الرابعة

 . طلب الْمتعلم من العاِلم أن يعلِّمه: الْخامسة
 . شرية وهو إقرارمالزمة جواز الْخطَأ ِلحكم الب: السادسة
 .  ولطفه وحسن معاشرتهجحسن خلقه : السابعة
ِإذَا $: استحباب التعليم بكُلِّ ما له تعلُّق ِبما وقَع فيه اإلخالل؛ لقوله: الثامنة

 . اهللا أعلمو. #ثُم استقِْبل الِْقبلَةَ فَكَبر، قُمت ِإلَى الصالَِة فَأسِبغ الوضوَء كَما أَمرك اهللا
                                                 

سلَمة  بن ممن طريق عبد اهللا، وضع الْيمنى علَى اليسرى: باب، أخرجه البخاري ِفي األذان) ١(
 ).٧٤٠(رقم الْحديث ، عن أِبي حازم، عن مالك، القعنِبي
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الَ صالَةَ ِلمن لَم  $:  قَالَج أَنَّ رسولَ اهللا :�عن عبادةَ بِن الصاِمِت ] ٩٨[
#يقْرأ ِبفَاِتحِة الِْكتاِب

)٢)(١( . 

<|†�Ö] 

@@J ديثالة : موضوع الْحة الكتاب ِفي الصة فَاِتحميأه ، نوبطالن صالة م
 . لَم يقرأ ِبها
@J دفراتالْم  : 

والنفي هنا يتوجه إلَى الصالة الشرعية الْمعتد ِبها ، ال نافية للجنس: ال صالة
،  صحيحةال صالة : والْمعنى  ، الَِّتي يترتب على فعلها حصول الثواب وانتفاء العقاب         

 . واهللا أعلم، والباء زائدة للتأكيد، موصولة ِفي محل جر بالالم" من"و
@J اِليالْممى اإلجعن  : 

فَاِتحة الكتاب سورة عظيمة تتضمن الثناء على اهللا ِبما هو أهله من 
ثُم إفراده بالعبادة؛ ألنه ال يستحق العبادة شرعا وعقالً إالَّ صاحب ، الكَماالت

ثُم إقرار العبد بالعجز ، الَِّتي ال نقص فيها بوجه من الوجوه، هذه الكَماالت
، وذلك بطلبه العون من اهللا بارئه وخالقه، ستقالل ِبمصاِلح نفسهوالقصور عن اال

                                                 

رقم ، وجوب القراءة لإلمام والْمأموم ِفي الصلَوات كُلِّها: باب، أخرجه البخاري ِفي األذان) ١(
،  وجوب قراءة الفاِتحة ِفي كُلِّ ركعة: باب، وأخرجه مسلم ِفي الصالة، )٧٥٦(الْحديث 

 ).٣٩٤(رقم الْحديث 
،  عبادة بن الصامت بن قيس األنصاري الْخزرجي، أبو الوليد الْمدِني، أحد النقباء بدري مشهور           ) ٢(

. كان طوله عشرة أشبار: ، وله ثنتان وسبعون، قال سعيد بن عقيل)٣٤(مات بالرملة سنة 
 ).٣١٧٤ت(
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ثُم سؤاله الِْهداية إلَى الطريق الْمستقيم طريق الْمنعم عليهم من ، والْمتصرف فيه
 . وأن يجنبه الطرق الْمنحرفَة الْمعوجة، النبيني والصديقني والشهداء والصاِلِحني

أو ناشئًا عن العناد ، فة بارزة ِفي العقيدة النصرانية والوثنية الضالةوهذه الص
قكَابرة مع معرفة الْحدي إلَى الطَّريق ، وهذه الصفة بارزة ِفي اليهود، والْمومن ه

الْمستقيم فَقَد أصاب الْخري كُلَّه؛ ألنها هي الطريق الْجامعة ِلخيري الدنيا 
ونزلَ الصالةَ ،  ِفي كل صالةاما كانت كذلك؛ أمر الشارع بقراءِتهولَ، واآلخرة

الَ صالَةَ ِلمن لَم يقْرأ ِبفَاِتحِة $: فَقَالَ، الَِّتي ال يقرأ فيها بفَاِتحة الكتاب منزلة العدم
 . واهللا أعلم. #الِْكتاِب
@J ديثفقه الْح : 

ا ذَهديث دليل ِلمة الكتاب ِفي الْحور من فرضية قراءة فَاِتحمهإليه الْج ب
إالَّ أنَّ الْحنابلة والْمالكية ، على كُلِّ مصلٍّ سواَء كَانَ إماما أو مأموما أو منفردا

وما لَم يسمع فيها قراءة اإلمام من ، خصوا الفَرضية بالسرية ِفي حق الْمأموم
 . الْجهرية

: � إلَى عدم الوجوب؛ مستدلني بقوله      -فيما نقل عنهم  -حنفية   وذهبت الْ
 . ]٢٠:الْمزمل[ ﴾    ﴿

ولكن ، ورجح أنهم يقولون بالوجوب، "الفتح"لكن رد ذلك الْحافظُ ِفي 
 . وتبعه على ذلك الشوكَاِني، ال يقولون بالشرطية

 الْمأموم ِفي الْجهرية الْمسموعة أما الذين قالوا بعدم وجوِبها على
من صلَّى $: أو ِفي الْجميع كالْحنفية؛ فاستدلوا ِبحديث، كالْحنابلة والْمالكية

ضعفه الْحافظ ِفي ، إالَّ أنه حديث ضعيف. #فَِقراَءةُ اِإلماِم لَه ِقراَءةٌ ، خلْف ِإماٍم
 . فَّاظوحكَى تضعيفه عن الْح، "الفتح"
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 ": التلخيص"وقال ِفي 
مشهور من حديث . #فَِقراَءةُ اِإلماِم لَه ِقراَءةٌ، من كَانَ لَه ِإمام$: حديث: فائدة

 .)١(وله طرق عن جماعة من الصحابة كلها معلُولَة، جابر
 . وعلى هذا فإنه ال ينتهض لالستدالل به: قلت

 ﴾      ﴿: واستدلوا أيضا بقوله سبحانه
 . ]٢٠٤:األعراف[

وال حجة لَهم ِفي اآلية؛ ألن األمر باإلنصات عام مخصوص باألحاديث 
الدالة على وجوب قراءة فَاِتحة الكتاب من غري فَرق بني إمام ومأموم كهذا 

 . الْحديث
أخربنا : كحديث ابن حبان ِفي صحيحه، وعلى وجوِبها على الْمأموم نصا

حةممزيد بن إسحاق بن خى الذهلي: محيد بن يمححدثنا وهب بن : حدثنا م
: عن أِبي هريرة قال، عن أبيه، عن العالء بن عبد الرحمن، حدثنا شعبة، جرير

وِإنْ كُنت : قلت. الَ تجِزئ صالَة الَ يقْرأ ِفيها ِبفَاِتحِة الِْكتاِب$: جقال رسول اهللا 
 . #اقْرأ ِبها ِفي نفِْسك: وقاَلَ، فَأَخذَ ِبيِدي: ماِم؟ قَالَخلْف اِإل

، ورواه ابن خزيمة ِفي صحيحه كما تراه": نصب الراية "قال الزيلعي ِفي 
 ". الْخالصة"قاله النووي ِفي 

وزاد ِفي ، كما تراه هنا سندا ومتنا) ٤٩٠(أخرجه ابن خزيمة برقم : قلت
 . #ِرِسييا فَا$: آخره

                                                 

عن ، ريق أِبي الزبريمن ط) ١/٣٧٦(وقد أخرجه ابن أِبي شيبة ، )١/٢٣٢" (التلخيص الْحبري) "١(
وأخرجه أيضا من حديث عبد اهللا ، إالَّ أن أبا الزبري مدلس وقد عنعن، ورجاله ثقات، جابر

والْمهم أنه لو صح؛ فهو عام ، وهو سيئ الِْحفظ، ابن شداد مرسالً من طريق شريك النخعي
 .مام كَما ستراهوقد خصص األمر بقراءة فَاِتحة الكتاب وراء اإل، ِفي كل قراءة
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عن ، حدثنا ابن علية، من طريق يعقوب الدورقي) ٤٨٩(وأخرجه برقم 
سمع أبا هريرة : أن أبا السائب أخربه، أخربِني العالء بن عبد الرحمن، ابن جريج

من صلَّى صالَةً الَ يقْرأ ِفيها ِبأُم الْقُرآِن فَِهي ِخداج غَير  $: جقال رسول اهللا : يقول
امتم .ةَ: فَقُلْتريرا ها أَباِم. ياَء اِإلمرا وانيي أَكُونُ أَحقَالَ: قَالَ. ِإناِعي وِذر زمفَغ :

 . #اقْرأ ِبها ِفي نفِْسك، يا فَاِرِسي
أخربنا سفيان بن ، وأخرجه مسلم من طريق إسحاق بن إبراهيم الْحنظلي

ولفظه قريب من لفظ الْحديث ، ي هريرةعن أِب، عن أبيه ، عن العالء، عيينة
: قَالَ اهللا تعالَى:  يقُولُجفَِإني سِمعت رسولَ اهللا $: وزاد ِفي آخره، )١(الْماضي

 .الْحديث. # ...وِلعبِدي ما سأَلَ، قَسمت الصالَةَ بيِني وبين عبِدي ِنصفَيِن
 الصحيحني ا كلهم أئمة مخرج لَهم ِفي        رجالُه  ،  وهذه األحاديث كلها صحاح       

 . وغريِهما؛ ولذلك فهي حجة على من خالَفَها
ومن أدلة وجوب قراءة فاِتحة الكتاب على الْمأموم ِفي الْجهرية والسرية على  

فَثَقُلَت ،  الصبحجصلَّى رسولُ اهللا $:  قَالَ�حديث عبادة بن الصامت : السواء
يا رسولَ : قُلْنا. ِإني أَراكُم تقْرُءونَ وراَء ِإماِمكُم: فَلَما انصرف قَالَ، علَيِه الِْقراَءةُ

 . #فَِإنه الَ صالَةَ ِلمن الَ يقْرأُ ِبها، الَ تفْعلُوا ِإالَّ ِبأُم الْقُرآِن: قَالَ. ِإي واهللا، اهللا
 . #قْرُءوا ِبشيٍء ِمن الْقُرآِن ِإذَا جهرت ِبِه ِإالَّ ِبأُم الْقُرآِنفَالَ ت$: وِفي لفظ

                                                 

) ٣٩٥(رقم الْحديث ، وجوب قراءة الفَاِتحة ِفي كُلِّ ركعة: باب، أخرجه مسلم ِفي كتاب الصالة) ١(
، اقْرأ ِبها ِفي نفِْسك: فَقَالَ. ِإنا نكُونُ أَحيانا وراَء اِإلماِم$: ولفظه. #يا فَاِرِسي$: بدون قوله

 .  الْحديث#...ج  اهللا فَِإني سِمعت رسولَ
، )٨٢١(رقم الْحديث ، من ترك القراءة ِفي صالته بفَاِتحة الكتاب: وأخرجه أبو داود ِفي باب

. #اقْرأ ِبها يا فَاِرِسي ِفي نفِْسك: وقَالَ، فَغمز ِذراِعي$: إالَّ أنه زاد، ولفظه كلفظ مسلم
 .ورجال سنده رجال الصحيحني
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 ورواه .رجاله كلهم ثقات     : وقال  ، )١( والدارقطِني  ،  والنسائي    ، أخرجه أبو داود   
طريق والبيهقي من ، والْحاكم، وأخرجه ابن حبان، البخاري ِفي جزء القراءة وصححه

بن  وتابعه زيد     ، عن عبادة  ، عن محمود بن الربيع   ،  ثِني مكحول  حد : ابن إسحاق قال 
 . عن مكحول، واقد

والراجح أن حديثه من ، ابن إسحاق مختلف ِفي تصحيح حديثه: قلت
أما ما يخشى من ، وقد ذكرت الِْخالف فيه ِفي الْجزء األول، قبيل الْحسن

النكت "ابن مفلح الْمقدسي ِفي كما أفاده ، فإنه قد صرح بالتحديث به، تدليسه
 . ويرتفع ِبمتابعة زيد بن واقد له إلَى درجة الصحة، "على الْمحرر

ومن شواهده ما رواه أحمد من طريق خالد ":  التلخيص"قال الْحافظ ِفي 
عن رجل من أصحاب ، )٤(عن محمد بن أِبي عائشة، )٣(عن أِبي قالبة، )٢(الْحذَّاء
 ِبيأ$: جقال رسول اهللا : قال جالنقْري اماِإلمُءونَ وقْرت لَّكُملُ: قَالُوا. لَعفْعا لَنِإن .
 . إسناده حسن. #ِإالَّ أَنْ يقْرأَ أَحدكُم ِبفَاِتحِة الِْكتاِب، الَ: قَالَ

الطريقني وزعم أن  ،  عن أنس  ،  عن أِبي قالبة  ،  ورواه ابن حبان من طريق أيوب       
  .)٥(’ا. عن أنس غري محفُوظ، إن طريق أِبي قالبة: فقال، وخالفه البيهقي، وظَانمحفُ

                                                 

، )٢/١٤١(قراءة أم القرآن خلف اإلمام فيما جهر به          : باب، ي ِفي أبواب االفتتاح     أخرجه النسائ   ) ١(
 ).٨٢٢(رقم الْحديث ، من ترك القراءة ِفي صالته بفَاِتحة الكتاب: وأخرجه أبو داود باب

: وعنه، خريويزيد بن الش، أِبي عثمان النهدي: عن، خالد بن مهران البصري أبو الْمنازل الْحذَّاء الْحافظ) ٢(
 ).١٦٩٠ت(، )٣٣٦٦(الكاشف ، توفِّي سنة إحدى وأربعني ومائة، ثقة إمام، وابن علية، شعبة

 ).٥٧ص(سبقت ترجمته ، أبو قالبة) ٣(
، وثقه ابن معني، وجماعة، حسان بن عطية: وعنه، أِبي هريرة: عن، محمد بن أِبي عائشة) ٤(

 ).٥٠٠٧(الكاشف ). ق، س، د، م(
 ).١/١٣١" (التلخيص") ٥(
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وإن كان طريق أنس  ، فهذه ثالثة أحاديث عن ثالثة من الصحابة: قلت
وكُلٌّ منها يصلح أن يكون ، محفُوظًا؛ فهي أربعة أحاديث عن أربعة من الصحابة

خص عموم األمر باإلنصات ِبما عدا فَاِتحة وكلها ت، فكيف ِبها مجتمعة، حجة
 !! الكتاب؟

إالَّ الْحنفية فيلزمهم على ، ومخالفوها يقولون بتقديم الْخاص على العام
 . أصلهم القول ِبها

 انصرف ِمن صالٍَة جهر ِفيها جأنَّ رسولَ اهللا $: أما حديث أِبي هريرة
: قال. جنعم يا رسولَ اهللا : ؟ فَقَالَ رجلٌقَرأَ مِعي أَحد منكُم آِنفًا: فَقَالَ، ِبالِْقراَءِة

 جفَانتهى الناس عِن الِْقراَءِة مع رسوِل اهللا : ؟ قَالَما ِلي أُنازع الْقُرآن: فَِإني أَقُولُ
 . #ِفيما جهر ِبِه

. # الْحديثإلَى آخر... انتهى الناس $: لهأن قو: التلخيص"فقد ذكر الْحافظ ِفي 
،  داودوأبو، واتفق عليه البخاري: كما بينه الْخطيب، قال، مدرج من كالم الزهري

،  الشوكَاِنيوتبع الْحافظ ِفي ذلك، والْخطَّاِبي وغريهم، والذُّهلي، ويعقوب بن سفيان
 . )١(انتهى. ال خالف فيه بينهموهذا ِمما : قال النووي، فنقله كَما هنا

وعلى ، وِبهذا يتبين أنه ال حجة فيه ِلمن قال بعدم الوجوب على الْمأموم
محفُوظًا عن . #جفَانتهى الناس عِن الِْقراَءِة مع رسوِل اهللا $: فرض أن قوله

،  الْمحفُوظفال يخالف  ، الكتاب   فإنه يحمل على االنتهاء عما عدا فَاِتحة              ، الصحاِبي   
 . واهللا أعلم
أو ، هل تجب ِفي كل ركعة من الصالة، اختلف القائلون بوجوِبها: ثانيا
 أو ِفي ركعة واحدة منها؟ ، ِفي أكثرها

                                                 

 ).١٣٨٤(عبد اهللا هاشم اليماِني الْمدِني . ط، )١/٢٣١" (التلخيص) "١(



  > �������א��������م

 

٨٤ 

 . وهي رواية عن مالك، فذهب الشافعية والْحنابلة إلَى األول
قراءِتها ِفي األوليني فقط مع والناصر إلَى ، وزيد بن علي، وذَهب أبو حنيفة

 . االختالف السابق عن أِبي حنيفة ِفي تعيني الفَاِتحة
، وبه قال داود الظاهري، وهو رواية عن مالك، )١(وذهب الْحسن البصري

 .  إلَى وجوِبها ِفي ركعة واحدة)٢(وإسحاق
ذَِلك ِفي ثُم افْعلْ $:  من حديث الْمسيءجوالْمذهب األول أرجح؛ لقوله 

ثُم افْعل ذَِلك ِفي كُلِّ  $: والبيهقي، وابن حبان، وِفي رواية ألحمد. #صالَِتك كُلِّها
 . بعد أن أمره بالقراءة. #ركْعٍة

 أَنْ نقْرأَ ِبفَاِتحِة الِْكتاِب ِفي كُلِّ جأَمرنا رسولُ اهللا $: وِلحديث أِبي سعيد
: فقال: قال، إلَى ابن الْجوزي ِفي التحقيق" التلخيص"افظ ِفي عزاه الْح. #ركْعٍة

وما عرفت : قال، فذكره...  روى أصحابنا من حديث عبادة وأِبي سعيد قاال 
 .’ا. )٣(هذا الْحديث

                                                 

مولَى جميل بن : وقيل، اإلمام أبو سعيد مولَى زيد بن ثابت، الْحسن بن أِبي الْحسن البصري) ١(
ِلد الْحسن و، وأبوه يسار من سبي ميسان أعتقته الربيع بنت النضر، وقيل غري ذلك، قطبة

وابن ، وأِبي موسى، عمران بن حصني: روى عن، شهد الدار ابن أربع عشرة سنة، زمن عمر
رأسا ِفي ، رفيع الذكر، كان كبري الشأن، وأمم، ويونس، ابن عون: وعنه، وجندب، عباس

 ).١٢٣٧ت(، )١٠٢٩(الكاشف ، مات ِفي رجب سنة عشر ومائة، العلم والعمل
: عن، عاِلم خراسان، ابن راهويه، يم بن مخلد اإلمام أبو يعقوب الْمروزيإسحاق بن إبراه) ٢(

، وبقية شيخه وأبو العباس السراج، )س، ت، د، م، خ: (وعنه، ومعتمر، والدراوردي، جرير
وعاش سبعا وسبعني ، مات ِفي شعبان سنة ثَمان وثالثني ومائتني، أملى الْمسند من حفظه

 ).٢٧٥(شف الكا. ’ا. سنة
عن ، عن قتادة، عن أِبي سعيد من طريق همام، وألِبي داود: وفيه أيضا، )١/٢٣٢(التلخيص ) "٣(

 .إسناده صحيح. # أَنْ نقْرأَ ِبفَاِتحِة الِْكتاِب وما تيسرجأَمرنا رسولُ اهللا $: أِبي نضرة عنه
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 . وهو ضعيف اإلسناد، وِفي سنن ابن ماجه معناه: قال
لْ ذَِلك ِفي وافْع$: يستأنس به وإن كان ضعيفًا مع الرواية السابقة: قلت

 كَانَ جأَنَّ النِبي $: ومع حديث أِبي قتادة الذي سيأِتي بعد هذا. #صالَِتك كُلِّها
فإذا . #وِفي اُألخرييِن ِبفَاِتحِة الِْكتاِب، يقْرأُ ِفي اُألولَييِن ِبفَاِتحِة الِْكتاِب وسورتيِن

تكَونت منها حجة على . #ما رأَيتموِني أُصلِّيصلُّوا كَ$: جضممنا هذا إلَى قوله 
 . واهللا أعلم، وجوب قراءة فَاِتحة الكتاب ِفي كُلِّ ركعة

هل يعتد بالركعة ويعفَى ، اختلفوا ِفي الْمسبوق إذا لَِحق اإلمام راكعا: ثالثًا
 عنه من القراءة أم ال؟ 

:    الشيخني ؛ مستدلني ِبحديث أِبي بكرة عند     فذهب الْجمهور إلَى أنه يعتد ِبها     
$          ِبيالنو ِجدسلَ الْمخد هج أَن  اِكعر  ،        فِصلَ ِإلَى الصلَ أَنْ يقَب كَعفَقَالَ   ،  فَر ِبيجالن   :

دعالَ تا وصاهللا ِحر كادز#
وهو صحيح غري صريح ِفي االعتداد؛ إذ لَم يذكر أنه  . )١(

دبتلك الركعةاعت  . 
من $: واستدلوا أيضا ِبما رواه الدارقطِني من حديث أِبي هريرة مرفوعا
وِفي . #أَدرك الركُوع ِمن الركْعِة اَألِخيرِة ِمن صالَِتِه يوم الْجمعِة فَلْيِضف ِإلَيها أُخرى

 . سنده ياسني بن معاذ وهو متروك
اراِني وأخرجه الدرقطِني بلفظ آخر من طريق فيها سليمان بن داود الْح

 . ومن طريق آخر فيها صاحل بن أِبي األخضر وهو ضعيف، وهو متروك أيضا
من أَدرك ركْعةً $: ورد حديث: وقال، "نيل األوطار"ذكر ذلك الشوكاِني ِفي 

                                                 

ورقم الْحديث ، )١١٤(رقم الباب ، الصفإذا ركع دون : باب، أخرجه البخاري ِفي األذان) ١(
، )٢/١١٨(إذا ركع دون الصف : باب، وأخرجه النسائي ِفي أواخر اإلمامة، )٧٨٣(

 ).٥٠، ٤٦، ٤٥، ٤٢، ٢٩، ٥(وأخرجه أحمد 
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حتى قال ابن أِبي حاِتم ، من مقَالبألفاظ ال تخلو طرقها .  # . ..ِمن صالَِة الْجمعِة
من أَدرك ِمن الصالَِة $: إنما الْمتن. ،ال أصل ِلهذا الْحديث: عن أبيه، "العلل"ِفي 

 . وكذا قال الدارقطِني والعقيلي. #ركْعةً فَقَد أَدركَها
ك ركْعةً ِمن من أَدر$: وأخرجه ابن خزيمة عن أِبي هريرة مرفوعا بلفظ

هلْبص اماِإلم ِقيملَ أَنْ يا قَبكَهرأَد الَِة فَقَدالص#
 .’ا. )١(

ذا اللفظ: قلتد: وقال بعد إخراجه، أخرجه البيهقي ِبهمهذه : قال أبو أح
، مصريوهو عن قُرة ، يقولُها يحيى بن حميد. # قَبلَ أَنْ يِقيم اِإلمام صلْبه$: الزيادة

، عن قُرة، حميديحيى بن   :   قال البخاري   :  سمعت ابن حماد يقول    : قال أبو أحمد  
 . )٢(سمع من ابن وهب مصري ال يتابع ِفي حديثه، عن ابن شهاب

: واحتجوا أيضا ِبما رواه أبو داود والبيهقي عن أِبي هريرة مرفوعا بلفظ
$جس نحنو مئًاِإذَا ِجئْتيوا شدعالَ توا ودج؛ فَاسود ، كرأَد كُوع فَقَدالر كرأَد نمو

قاله ، وهو منكر الْحديث، وِفي سنده يحيى بن أِبي سليمان الْمدِني. #الركْعةَ
 . )٣(البخاري
 :  فَقَد ترى أن هذه األحاديث ليس فيها دليل ِلمن قال باالعتداد●

كما -ومع االحتمال يسقط االستدالل ، أِبي بكرة فالحتمالهأما حديث 
 . -يقولون

 وجوب واألصل ، وأما سائر األحاديث فلعدم انتهاض شيء منها لالحتجاج            
وإلَى ذلك ، وال يسقطان إالَّ بدليل صحيح، والقيام بقدر قراءِتها، قراءة الفَاِتحة

                                                 

 ).٢/٢١٩" (نيل األوطار) "١(
 ).٢/٨٩" (سنن البيهقي) "٢(
تفَرد به : وقال. #درك الركْعةَ فَقَد أَدرك الصالَةَ   ومن أَ$: وقال، "السنن"وأخرجه البيهقي ِفي ) ٣(

 ). ٢/٨٠" (سنن البيهقي  . "’ا .  وقد روي بإسناد آخر أضعف     ، يحيى بن أِبي سليمان الْمدِني     




	��א����م���  > ��������د

 

٨٧ 

وحكَاه عن ابن خزيمة ، لشوكَاِنيوإليه ذَهب ا، ذَهب البخاري ِفي جزء القراءة
وحكاه البخاري ِفي جزئه عن كل من يرى ، وابن السبكي من محدثي الشافعية

 . وجوب قراءة فَاِتحة الكتاب ِفي كُلِّ ركعة من الصحابة
داد ثُم ترجح لَدي بعد ذلك االعت،  هذا ما كتبته وكنت أعتقده برهة من الزمن●

 : ألمور
حدثنا يزيد ، )٢(أخربنا مسدد:  ِفي سننه بقوله)١(ما رواه الدارمي: أحدها

عن حمزة ، )٤(حدثنا بكر بن عبد اهللا الْمزِني، حدثنا حميد الطويل، )٣(ابن زريع
 الرحمِن اموا يصلِّي ِبِهم عبدفَانتهينا ِإلَى الْقَوِم وقَد قَ$: عن أبيه أنه قَالَ، )٥(ابن الْمغرية

ِبِهم كَعر قَدف ووع ناب ، ِبيالن سا أَحجفَلَمرأَختي بِدِه ،  ذَهِه ِبيأَ ِإلَيمفَأَو
لَّى ِبِهمفَص ، ِبيالن قَام لَّما سجفَلَمتقُمو  ،قَتبةَ الَِّتي سكْعا الرنكَعافَر٦(#ن( . 

                                                 

، يزيد: عن، عاِلم سمرقند، عبد اهللا بن عبد الرحمن بن الفضل أبو محمد الدارمي الْحافظ) ١(
إمام أهل : قال أبو حاِتم، والفرياِبي، وعمر البجريي، )ت، د: (وعنه، نضر بن شميلوال

 ).٣٤٥٦ت(، )٢٨٥٤(الكاشف ، )’٢٥٥(ومات سنة ، )١٨١(ولد سنة . زمانه
، جويرية بن أسماء: عن، مسدد بن مسرهد بن مسربل األسدي البصري الْحافظ أبو الْحسن) ٢(

، )’٢٢٨(مات سنة ، وأبو خليفة، وأبو حاِتم، )د، خ: (وعنه،  وأِبي عوانة،وحماد بن زيد
 ).٦٦٤٢ت(

قال ، ومسدد، علي: وعنه، ويونس، أيوب: عن، يزيد بن زريع الْحافظ أبو معاوية البصري) ٣(
، )١٨٢(مات ِفي شوال سنة     ، عاش إحدى وثَمانني سنة      . إليه الْمنتهى من التثبت بالبصرة      : أحمد 

 ).٧٧٦٤ت (، )٦٤١٣(الكاشف . ’ا). ع(رمز له 
، وخلق، ومبارك، سليمان التيمي: وعنه، وابن عمر، ابن عباس: عن، بكر بن عبد اهللا الْمزِني) ٤(

 ).٧٥١ت(، )٦٣٥(الكاشف . روى له الْجماعة، )’١٠٨(توفِّي ، ثقة إمام
، وإسماعيل بن محمد بن سعد، بكر الْمزِني: هوعن، أبيه: عن، حمزة بن الْمغرية بن شعبة) ٥(

 ).١٥٤٢ت(، )م، س، ق(رمز له ، )١٢٥١(الكاشف . ثقة
 ).١/٣٠٧(الداِرِمي ) ٦(
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إالَّ حمزة ، والْحديث رجاله كلهم ثقات أئمة مخرج لَهم ِفي الصحيحني
 . ابن الْمغرية فإنه من رجال مسلم

 . حميد الطويل مدلس: فإن قيل
فإذا ضممنا إلَى هذا ، إنه قد صرح بالتحديث ِفي هذا الْحديث: فَالْجواب

:  أي-حيث قال ،  الْمغرية بن شعبة ِفي القصة نفسها بن)١(الْحديث حديث عروة
 حتى نِجد الناس قَد  -جالنِبي : يعِني-ثُم أَقْبلَ فَأَقْبلْت معه $: -الْمغرية بن شعبة

ملَّى لَهٍف فَصوع نِن بمحالر دبوا عمولُ ، قَدسالر كرى جفَأَددِإح ِنالريتلَّى ، كْعفَص
 ج؛ قَام رسولُ اهللا )٢(فَلَما سلَّم عبد الرحمِن بن عوٍف، الركْعةَ اآلِخرةَمع الناِس 
هالَتص ِتمي# . 

صدوق  وهو  ،  ورواه الدارمي من طريق فيها عبد اهللا بن صاِلح كاتب الليث                   
فَصلَّى ِبِهم عبد الرحمِن ركْعةً $: وِفي روايته، غلطإالَّ أنه أكثر ال، ثبت ِفي كتابه

 فَصف مع جثُم جاَء رسولُ اهللا ، جِمن صالَِة الْفَجِر قَبلَ أَنْ يأِتي رسولُ اهللا 
#الناِس وراَء عبِد الرحمِن ِفي الركْعِة الثَّاِنيِة

)٣( . 
، عن ابن وهب،  أحمد بن صاِلح الِْمصريوأخرجه أبو داود من طريق

                                                 

. ’ا. وبكر بن عبد اهللا، الشعِبي: وعنه، وعائشة، أبيه: عن، عروة بن الْمغرية أمري الكوفة) ١(
تولَّى : وقال خليفة، قات الشعِبي والعجليعده من الث: وقال الْمعلق، )٣٨٣٧(الكاشف 

 ).٤٦٠١ت . (روى له الْجماعة، )’٧٥(الكوفة زمن الْحجاج سنة 
وأمه ، أحد العشرة، عبد الرحمن بن عوف بن عبد الْحارث بن زهرة بن كالب أبو محمد) ٢(

صلَّى نبينا خلفه ِفي غزوة ، وأبو سلمة، ومصعب، وحميد، إبراهيم: بنوه: عنه، زهرة أيضا
وعلى ، وحمل على خمسمائة فرس ِفي سبيل اهللا، تصدق بأربعني ألف دينار، تبوك

، فكتب بالِْخالَفة بعده له، ورد أن عثمان مرض، وعامة ماله من التجارة، خمسمائة راحلة
 ).٣٩٩٩ت. (نة اثنتني وثالثنيفَتوفَّاه بعد ستة أشهر س، فَدعا اهللا أن يتوفَّاه قبل عثمان

 ).١/٣٠٧(السنة فيمن سبق ببعض الصالة : باب، أخرجه الدارمي ِفي الصالة) ٣(
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فَوجدنا عبد الرحمِن قَد $: وِفي روايته، وأحمد بن صاِلح من رجال البخاري
#ركَع ِبِهم ركْعةً ِمن صالَِة الْفَجِر

)١( . 
فإذا ضممنا هذه األحاديث بعضها إلَى بعض تكَونَ لنا منها دليل على 

 . لركعة ِلمن لَِحق الركوعاالعتداد با
 :  وجه االستدالل●

أن هذه األحاديث كلها متفقة أن عبد الرحمن بن : وجه االستدالل منها
 أدرك الركعة الثانية جوأنَّ النِبي ، جعوف والناس صلوا ركعة قبل مجيء النِبي 

 يذكر إالَّ ِفي رواية أما على أي حال أدركهم ِفي الركعة الثانية؛ فَهذا لَم، معهم
وأنه لَم ،  أدركهم ِفي الركوعجحمزة عند الدارمي فقد ذكر فيها أن النِبي 

، فَتبين أنه اعتد ِبها، وسنده صحيح على شرط مسلم، يقض إالَّ ركعة واحدة
لَيا فتح اهللا به عات، وهذا ِمماِلحهللا الذي بنعمته تتم الص دموالْح . 

 إنما ركَع قبل أن يصل إلَى �تبين ِلي أخريا أن أبا بكرة : مر الثاِنياأل
ولَو لَم يكن يحتسب تلك ، جالصف؛ حرصا على أن يلحق الركوع مع النِبي 

 . الركعة الَِّتي لَِحق ركوعها ما حرص على الركوع ذلك الِْحرص
من ركَع : باب": السنن الكربى"به وِلهذَا فقد قال أبو بكر البيهقي ِفي كتا

ف٢(ولوال ذلك ما تكلفوه، وِفي ذلك دليل على إدراك الركعة، دون الص( . 
                                                 

 ).١/٣٠٧(السنة فيمن سبق ببعض الصالة : أخرجه الدارمي ِفي باب) ١(
وزيد بن ، وقد أخرج البيهقي من الباب نفسه عن أِبي بكر الصديق، )٢/٩٠(سنن البيهقي ) ٢(

أَنهم ركَعوا قَبلَ الصف؛ وال يفعلون ذلك إالَّ : وعبد اهللا بن مسعود بأسانيد صحيحة، ابتث
 . كما قال البيهقي، ولوال ذلك ما تكلفوه، حرصا على احتساب الركعة

وهم ، جفكيف ساغ ِلهؤالء الصحابة األفاضل أن يفعلوا ما نهى عنه النِبي : فإن قلت 
 . س على الْمتابعةأحرص النا

= 
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أخرج البيهقي بسند صحيح وهو مرسل عن عبد العزيز بن : األمر الثالث
وِإنْ كَانَ  ، ِإذَا ِجئْتم واِإلمام راِكع فَاركَعوا$:  قَالَجعن النِبي ، عن رجل، رفيع

#والَ تعتدوا ِبالسجوِد ِإذَا لَم يكُن معه الركُوع، ساِجدا فَاسجدوا
)١( . 

وزيد بن ثابت  ، وعبد اهللا بن عمر، وأخرج عن عبد اهللا بن مسعود
 . االعتداد بالركعة ِلمن لَِحق الركوع

 أَدرك الركْعةَ؛ فَقَد من$: وأخرج عن مالك بلغه أن أبا هريرة كان يقول
 . #ومن فَاتته ِقراَءةُ أُم الْقُرآِن؛ فَقَد فَاته خير كَِثير، أَدرك السجدةَ

إنه يعفى       :  فقد يقَال   ،  أن االعتداد يناسب يسر الشريعة وسماحتها               : األمر الرابع      
وقد كان هذا الترجيح بعد استخارة تبعها                  ، ليه   عن الْمسبوق ِفي قراءة الفَاِتحة تيسريا ع            

 .  السبيلوهو الْهادي إلَى سواء       ، وهللا الْحمد والِْمنة     ، مواصلة أبحاث    
أنَّ من لَم يقرأ . #الَ صالَةَ ِلمن لَم يقْرأ ِبفَاِتحِة الِْكتابِ $: يؤخذ من قوله: رابعا

الةَ لَهة الكتاب؛ فال صبفاِتح . 
:  فَقَالَجأَنَّ رجالً أَتى النِبي $: �حديث عبد اهللا بن أِبي أوفَى : ويعارضه

: قَالَ. فَعلِّمِني ما يجِزئُِني ِفي ِصالَِتي، ِإني الَ أَستِطيع أَنْ أَتعلَّم شيئًا ِمن الْقُرآِن
عن ، )٢(والنسائي، وأبو داود، ه أحمدروا، إلَخ. # ...والْحمد هللا، سبحانَ اهللا: قُلْ

                                                 

= 

إن كانوا علموا النهي؛ فالبد أنهم قد حملُوه على التنزيه، وإن كانوا لَم يعلموه؛ : فالْجواب
إالَّ أنهم لَم يفعلوا ذلك إالَّ وقد استقر ِفي نفوسهم أن من أدرك الركوع مع ، فَلَهم عذرهم

كما قال ، ولوال ذلك ما تكَلَّفُوه، لركعةاإلمام قبل أن يرتفع رأسه؛ احتسب له تلك ا
 .واهللا أعلم، البيهقي

 .إدراك اإلمام ِفي الركوع: باب) ٢/٨٩(سنن البيهقي ) ١(
عن إبراهيم السكسكي ، عن الْمسعودي، من طريق يزيد بن زريع) ٤/٣٨٢(أخرجه أحمد ) ٢(

 سمع من الْمسعودي قبل فإن كان يزيد قد، وهي متابعة ألِبي خالد، شيخ أِبي خالد فيه
= 




	��א����م���  > ��������د

 

٩١ 

وقد ، والْحاكم من طريق أِبي خالد الداالِني، وابن حبان، إبراهيم السكسكي
 . ال بأس به: وقال النسائي، وثقه أبو حاِتم

.  البخارياستشهد به: وقال ابن عدي. ضعفَه شعبة: وقال إبراهيم السكسكي
 . وله شاهد ضعيف عند الطرباِني. فَلَم يأتوا ِبحجة، ضعفَه قوم: وقال ابن القطان

، ويصح أن يكون ِمما ال بأس به، وعلى هذا فالْحديث فيه ضعف مقَارب
إنه : اللهم إالَّ أن يقَال، غري أنه ال يقوى على معارضة األحاديث الصحيحة

م ِفي تلك الساعة؛ لعسر أنه ال يستطيع التعل: ِبمعنى، محمول على الْحالة الراهنة
وِبهذا ،  إلَى هذا الذكر حتى يتعلَّمجفأرشده النِبي ، وضعف حفظه، فهمه

 . واهللا أعلم، يحصل التوفيق بني األدلة
 

 

J@J@J@J@J 

                                                 

= 

ورواه ، ما يجزئ األمي: باب) ٣٨٢(ورواه أبو داود برقم ، االختالط؛ فَالْحديث صحيح
من طريق الفضل بن ، ما يجزئ من القرآن ِلمن لَم يحسن القرآن: باب) ٢/١٤٢(النسائي 

ل ِفي كما قا، وهو صدوق ضعيف الِْحفظ، عن السكسكي، عن مسعر، موسى السيناِني
 ). ٢٠٤(التقريب 
أما أبو خالد فقد ، أن الضعف فيه من ِقبل السكسكي؛ ألنَّ مدار الْحديث عليه: والتحقيق

 .تابعه الْمسعودي ومسعر
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 يقْرأُ ِفي الركْعتيِن جكَانَ رسولُ اهللا $: قَالَ � )١(عن أَِبي قَتادةَ] ٩٩[
ويقَصر ِفي ، يطَولُ ِفي اُألولَى،  ِمن صالَِة الظُّهِر ِبفَاِتحِة الِْكتاِب وسورتيِناُألولَييِن
وكَانَ يطَولُ ِفي الركْعِة اُألولَى ِمن صالَِة ، وِفي اُألخرييِن ِبأُم الِْكتاِب، الثَّاِنيِة
#ويقَصر ِفي الثَّاِنيِة، الصبِح

)٢(. 

<|†�Ö] 

@J ديثالة: موضوع الْحالقراءة ِفي الص . 
@J اتدفرالْم  : 

 . تثنية أولَى: األوليني
 . تثنية أخرى: واألخريني
@J اِليمى اإلجعنالْم  : 

أنه يقرأ :  ِفي الصالةج ِفي هذا الْحديث عن قراءة رسول اهللا �يخرب أبو قتادة 
وِفي الثالثة والرابعة بفَاِتحة ، ب وسورة ِفي كل ركعة منهاِفي األولَى والثانية بفَاِتحة الكتا

ويقَصر ِفي الثانية من أجل أن ، وأنه يطَول ِفي األولَى، ال يقرأ معها شيئًا، الكتاب فقط
 . - ِفي السريةيجهر ِبها: أي-وأنه يسمعهم اآلية أحيانا ، يلحق الْمتأخر

                                                 

شهد أُحدا وما ، عمرو أو النعمان بن ربعي األنصاري السلَمي: ويقَال، أبو قتادة الْحارث) ١(
واألول أصح ، )٣٧(سنة : وقيل، مات سنة أربع وخمسني، اولَم يصح شهوده بدر، بعدها
 ).٨٣١١(تقريب ، وأشهر

، والقراءة ِفي الظهر، يقرأ ِفي األخريني بفَاِتحة الكتاب: باب، أخرجه البخاري ِفي الْجماعة) ٢(
وأخرجه مسلم ِفي ، )٧٧٦(إذا أسمع اإلمام اآلية أحيانا : وِفي باب، والقراءة ِفي العصر

 ).٤٥١(رقم الْحديث ، القراءة ِفي الظهر والعصر: ببا
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@J ديثفقه الْح : 
وقد ، الْحديث دليل على وجوب قراءة الفَاِتحة ِفي كُلِّ ركعةِفي  :أوالً

 . تقَدم بحث ذلك ِبما فيه الكفاية
فيه دليل على مشروعية قراءة سورة مع فَاِتحة الكتاب ِفي الركعتني : ثانيا
 . األوليني

اختلفوا ا  وإنم ،  والعمل به متصل من األمة       ، وهو متفق عليه       : قال ابن دقيق العيد       
 . ِفي الوجوب وعدمه

وِفي ، يؤخذ منه تطويل الركعة األولَى على الثانية حتى يلحق الْمتأخر: ثالثًا
، لَقَد كَانت صالَةُ الظُّهِر تقَام$:  قَالَ�صحيح مسلم عن أِبي سعيد الْخدري 

 جثُم يأِتي ورسولُ اهللا ، ثُم يتوضأَ، فَيقِْضي حاجته، فَيذْهب الذَّاِهب ِإلَى الْبِقيِع
#ِفي الركْعِة اُألولَى ِمما يِطيلُها

)١( . 
والْجهر ِفي موضع اإلسرار ، يؤخذ منه أن اإلسرار ِفي موضع الْجهر: رابعا

 . وال يخل بصحة الصالة، ال يوجب سجود السهو
أنَّ الزيادة . #تيِن اُألخرييِن ِبأُم الِْكتاِبوِفي الركْع$: يؤخذ من قوله: خامسا

 . على فَاِتحة الكتاب ِفي الركعتني األخريني ال تشرع
 كَانَ يقْرأُ جأَنَّ النِبي $: الْخدري عند مسلمحديث أِبي سعيد : ويعارضه

وِفي ، عٍة ِبقَدِر ثَالَِثين آيةِفي صالَِة الظُّهِر ِفي الركْعتيِن اُألولَييِن ِفي كُلِّ ركْ
.  #...أو قَالَ النصف ِمن ذَِلك ، الركْعتيِن اُألخرييِن قَدر خمس عشرةَ آية

 . )٢(الْحديث
                                                 

 ).٤٥٤(رقم الْحديث ، القراءة ِفي الظهر والعصر: أخرجه مسلم ِفي باب) ١(
كُنا $: وِفي رواية، )٤٥٢(رقم الْحديث ، القراءة ِفي الظهر والعصر: أخرجه مسلم ِفي باب) ٢(

= 
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وأنَّ ، كَانَ يفعل هذا وهذا جأنَّ النِبي : والْجمع بينه وبني حديث أِبي قتادة
ائزواهللا أعلم، الكُلَّ ج.  

 

 

 

 

 

J@J@J@J@J 

                                                 

= 

فَحزرنا ِقيامه ِمن الركْعتيِن اُألولَييِن ِمن الظُّهِر ، والْعصِر ِمن الظُّهِر جنحِزر ِقيام رسوِل اهللا 
، وحزرنا ِقيامه ِفي اُألخرييِن قَدر النصِف ِمن ذَِلك،  السجدة﴾    ﴿: قَدر ِقراَءةَ

 .#عصِر قَدر ِقياِمِه ِفي اُألخرييِن ِمن الظُّهِروحزرنا ِقيامه ِفي الركْعتيِن اُألولَييِن ِمن الْ
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٩٥ 

 يقْرأُ ِفي جسِمعت رسولَ اهللا : قَالَ � )١(عن جبيِر بِن مطْعٍم] ١٠٠[
 . )٢(#"الطُّوِر: "���الْمغِرِب 
ِفي سفٍَر فَصلَّى  كَانَ جأَنَّ النِبي $: �عِن الْبراِء بِن عاِزٍب ] ١٠١[

حدى الركْعتيِن والتِني والزيتوِن، فَما سِمعت أَحدا الِْعشاَء اآلِخرةَ، فَقَرأَ ِفي ِإ
هاَءةً ِمنِقر ا أَوتوص نسأَح#

)٣(. 

<|†�Ö] 

Jديثنيوع الْحوضاء: مغرب والعشالقراءة ِفي الْم  . 
Jاتدفرالْم : 

فَحذفَت ، طور اسم لسورة من طُوال الْمفَصل، افتتحت بالقَسم بال:الطُّور
اسم ِلجبل ِفي سيناء : وبقي اسم الطور علَما على السورة، والطُّور، واو القَسم

 .، وذُكر ِفي القرآن ِفي مواضع�كلَّم اهللا عليه نبيه موسى 
 ِفي T شجرتان لَهما ثَمر يأكله الناس، وقد ذَكَرهما اهللا :والتِني والزيتون

ؤمننيهذه السام والْما، وذكر الزيتون ِفي سورة األنعا ِبهمقسمورة م. 
                                                 

، صحاِبي عارف باألنساب، جبري بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي) ١(
 ).٩٠٣(التقريب . مات سنة ثَمان أو تسع وخمسني

: باب، وِفي الِْجهاد، )٧٦٥(غرب الْجهر من الْم: باب، رواه البخاري ِفي كتاب صفة الصالة) ٢(
وأخرجه ، )٤٦٣(رقم ، القراءة ِفي الصبح: باب، وأخرجه مسلم ِفي الصالة، فداء الْمشركني

قصر : وأبو داود باب، )٢٣(رقم ، )١/٧٨(القراءة ِفي الْمغرب والعشاء : باب، ِفي الْموطَّأ
 ).٢/١٦٩(والنسائي ، والترمذي، )٨١١(الصالة ِفي السفَر 

 ).٤٦٤(، ومسلم )٧٦٩ و٧٦٧(أخرجه البخاري رقم ) ٣(
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Jاِليمى اإلجعنالْم  : 
 خرب جبري بن مطعم أنَّ النِبيغرب، وهي من " الطور: "���صلَّى @جيِفي الْم

 ِبياء بن عازب أن النرخرب البل، ويفَصال الْمِفي العشاء " التني: "���صلَّى @جطُو
والتقصري ي من قصار الْمفَصل؛ فَدلَّ ذلك علَى مشروعية التطويل ِفي الْمغرب،           وه

 .ِفي العشاء
Jديثنيفقه الْح : 

وهي ِبمجموعها  ، ورد ِفي القراءة ِفي الصالة أحاديث مختلفَة الْمقَادير
 تى الظهر والفجر، والتوسط    واستحباب التطويل ِفي وق    ، تدل علَى التوسعة ِفي القراءة   

وقد يخالف فيطَول فيما العادة فيه ، ِفي العصر والعشاء، والتخفيف ِفي الْمغرب
 . التقصري، ويقَصر فيما العادة فيه التطويل

الْمداومة علَى قراءة الْمفَصل ِفي     علَى مروان �أما إنكار زيد بن ثابت 
 .  للجري علَى وترية واحدة  الْمغرب؛ فهو إنكار   

 ؟ جفأين الدليل على أغلبية اإليجاز من فعل النِبي : فإن قلت
L@@جكُنا نصلِّي الْمغِرب مع النِبي        $: حديث رافع بن خديج عند البخاري          : قلت 

#فَينصِرف أَحدنا وإِنه لَيبِصر مواِقع نبِلِه
أحدهم االستمرار، وال يبصر تفيد " كان "ألن. )١(

 . الْمفَصليقرأ فيها بقصار@جمواقع نبله بعد الْخروج من الصالة؛ إالَّ ألنَّ النِبي 
● ِبيبح@ج أما األدلة على تطويل النفهي كثرية، ِفي الظهر والص:  
ين ِح غداِةِة الْالَن ص مِ ينفَِتلُ   انَكَ$:  حديث أِبي برزة األسلمي، وفيه    :منها -

يالر ِرفعلُ ججِليسو ،كَانَهأُ ِف يقْرا ِبيهني إلَى الِْمائَالسدوق. #ِةتم زء ىضِفي الْج 
 ).١٢٣ص(األول 

                                                 

 ).٦٣٧(، ومسلم )٥٥٩(أخرجه البخاري رقم ) ١(
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ولَى طَولُ ِفي اُأل يكَانَو$: وفيه، حديث أِبي قَتادة الذي قبل هذَا: ومنها -
 .#يِةاِنر ِفي الثَّصيقَبِح، وِة الصالَن صِم

قتادة، حديث أِبي سعيد عند مسلم الذي ذكرته ِفي شرح حديث أِبي : ومنها -
يقِْضي  فَبِقيِعلَى الْب ِإاِهذْهب الذَّي فَ،ام تقَهِرةُ الظُّالَت صانقَد كَلَ$: ولفظه

حاجي ثُم ،هأُتضوتي ثُم ،ولُأِتي وساقَا@ج  اهللارلُهطَوا يِة اُألولَى ِممكْعِفي الر ِئم#. 
 أنه �وروى النسائي بسنٍد رجاله كُلهم موثوقُونَ، عن البراء بن عازب 

  ةِ ور ن سِة ِم اآلي عدةَ بنه اآلي  نسمع مِ فَ ، هر الظُّج لْف النِبي  لِّي خنا نص كُ$: قَالَ
 . إلَى غري ذلك)١(#"ياِتاِرذَّال" و"قْمانَلُ"

أنهم حزروا $: فيدل له حديثَا أِبي سعيد عند مسلم : وأما التوسط ِفي العصر
 . #وِفي الْعصِر قَدر النصِف ِمن ذَِلك،  ِفي الظُّهِر قَدر ثَالَِثين آيةجِقيام رسوِل اهللا 

وا ِقيامه ِفي الركْعتيِن اُألولَييِن ِمن الظُّهِر أَنهم حزر$: وِفي حديثه الثاِني
رالسجدة ﴾﴿: قَد،ذَِلك ِف ِمنصالن رِن قَدييرِفي اُألخو  ، ِن ِمنيِفي اُألولَيو

#الْعصِر قَدر ِقياِمِه ِفي الركْعتيِن اُألخرييِن ِمن الظُّهِر
)٢( . 

فيدل له حديث جابر ِفي قصة معاذ عند الشيخني : ي العشاءوأما التوسط ِف
 ﴿. ﴾   ﴿: ���فَلَوالَ صلَّيت $: جحيث قَالَ له النِبي 

 . وما ذُكر هو الغالب. #﴾  ﴿. ﴾
فقد روى النسائي بسند جيد عن ،  ما يخالف ذلكجوقَد ورد عن النِبي 

# قَرأَ ِفي الصبِح ِبالْمعوذَتيِنجي أَنَّ النِب$: �عقبة بن عامر 
)٣( . 

                                                 

 .القراءة ِفي الظهر، وحديثه حسن: أخرجه النسائي ِفي االفتتاح، باب) ١(
 ). ٩٤-٩٣ص(مضى تخريجه، انظر الْهامش ) ٢(

 ).٢/١٥٨( الصبح بالْمعوذتني القراءة ِفي: باب، أخرجه النسائي ِفي االفتتاح) ٣(
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 قَرأَ ِفي الْمغِرِب جأَنَّ النِبي $: �وروى النسائي أيضا عن زيد بن ثابت 
وله شاهد من ، وأصله ِفي البخاري، ورجاله رجال مسلم. )١(#"اَألعراِف: "���

وقد ، بقية بن الوليد مدلس إالَّ أن ِفي سنده -النسائي : أي-حديث عائشة عنده 
 . واهللا أعلم، عنعن

 

 

 

 

J@J@J@J@J 

                                                 

قدر    : باب، وأبو داود ِفي الصالة   ، القراءة ِفي الْمغرب   : باب، أخرجه البخاري ِفي صفة الصالة  ) ١(
 .﴾﴿ :���القراءة ِفي الْمغرب     :  باب، والنسائي ِفي االفتتاح      ، )٨١٢(رقم  ،  القراءة ِفي الْمغرب   
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فَكَانَ ،  بعثَ رجالً علَى سِريٍةج أَنَّ رسولَ اهللا لعن عاِئشةَ ] ١٠٢[
 ِتمخفَي الَِتِهمأُ ِفي صقْري��� :﴿   ﴾. وا ذَِلكوا ذَكَرعجا رفَلَم 

َألنها ِصفَةُ : فَقَالَ، ؟ فسألوهسلُوه َألي شيٍء يصنع ذَِلك : فَقَالَجِلرسوِل اهللا 
أَخِبروه أَنَّ اهللا تعالَى : جفَقَالَ رسولُ اهللا . فَأَنا أُِحب أَنْ أَقْرأَ ِبها، Tالرحمن 

هِحبي#
)١( . 

<|†�Ö] 

@J ديثة بعينها ِفي : موضوع الْحورار سكْراز توالةجات الصكَعميع رج . 
@J اتدفرالْم  : 

:  وكل ما قيل ِفي الْمحبة من تفسري فالْمراد به، الوداد: ِفي اللغة: الْمحبة
أما محبة اهللا للعبد فهي صفة من صفاته تحمل على ، محبة الْمخلوق للمخلوق

 . وال تعطيل، وال تأويل، ريفوال تح، وال تمثيل، ما تقتضيه ِفي اللغة من غري تكييف
، الفرقة القليلة تغزو؛ سميت بذلك ألن غالب سريهم يكون بالليل: السِرية

أما ِفي اصطالح أهل الْمغازي ، أو بقصد التخفي لقلتهم، إما ألنَّ ذلك أرفق ِبهم
والغزوة ، ج ما لَم يخرج فيها النِبي: فهم يطلقون السِرية والبعث على، والسري
 . ما خرج فيها: على

: كما قالوا، وقد يسمون السرية غزوة إذا كثر عدد جيشها وبعد وجههم
 . واهللا أعلم، غزوة مؤتة

                                                 

تبارك - أمته إلَى توحيد اهللا جما جاء ِفي دعاء النِبي : باب، أخرجه البخاري ِفي التوحيد) ١(
   ﴿: فضل قراءة: باب، ِفي صالة الْمسافرين) ٨١٣(ومسلم رقم ، )٧٣٧٥ (-وتعالَى
 . ﴾   ﴿الفضل ِفي قراءة : باب، والنسائي من االفتتاح.  ﴾ 
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@J اِليمى اإلجعنالْم  : 
فيضطرها إلَى التوجه إلَى جهة الْمحبوب ، الْمحبة دافع يتحكَّم بإرادة العبد

على الر ِحبوبهفيحصل الْمحبالبسة مة ِبمحصل بذكر ، احالبسة توالْم
 . من أحب شيئًا أكثر من ذكره: والتحدث عن صفاته حتى قيل، الْمحبوب

ولصفات ربه الَِّتي ملكت عليه ، ِلهذَا تحكَّمت محبة هذا الصحاِبي لربه
ستطيع ترك قراءة سورة تحكَّمت ِفي إرادته حتى جعلته ال ي، قلبه ومشاعره

 ِلجهلهم ؛جحتى شكاه أصحابه إلَى النِبي ، Tاإلخالص الَِّتي تشتمل على صفة اهللا 
ثُم رجعوا حامدين ، ولكنهم ذهبوا شاكني متزمتني أوحاسدين، ِبما ِفي قلبه

 . #أَخِبروه أَنَّ اهللا تعالَى يِحبه$: ومكبرين
@J ديثفقه الْح : 
وقد روى ، فيه جواز القراءة ِفي الركعة الواحدة بسورتني فأكثر: أوالً

السور الَِّتي : أي. #ِإني َألعِرف الْقَراِئن$:  أنه قَالَ�البخاري عن ابن مسعود 
 .)١(ثُم عد سورا، يقرن بينها ِفي الركعةج كَانَ رسول اهللا 

 قَرأَ ِفي صالَِة اللَّيِل ِبسورِة ج أَنَّ النِبي$: �وروى مسلم عن حذيفة 
#ثُم آِل ِعمرانَ، ثُم النساِء، الْبقَرِة

)٢( . 
وأنها صفة الرحمن؛ ولذلك كانت تعدل ثلث                ،  فيه فضل سورة اإلخالص     : ثانيا  

 وقد ألَّف شيخ اإلسالم،  فيما رواه الشيخان وغريهماجكَما صح عنه ، القرآن
اهما سان أنَّ سورة اإلخالص تعدل : "ابن تيمية كتابماب أهل العلم واإليوج

 ". ثلث القرآن
                                                 

وأخرجه ، )٧٧٥(رقم ، ي ركعةالْجمع بني السورتني ِف: باب، أخرجه البخاري ِفي األذان) ١(
 .قراءة سورتني ِفي ركعة: باب، النسائي ِفي االفتتاح

 ).٧٧٢(رقم ، استحباب تطويل القراءة من صالة الليل: باب، أخرجه مسلم ِفي آخر صالة الليل) ٢(
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ومن ، فيه أنَّ محبة هذه السورة موجبة ِلمحبة اهللا؛ ألنها صفة اهللا: ثالثًا
 . أحب صفة اهللا أحبه اهللا

 ) ١(ته قراءة هذه السورةقول ابن دقيق العيد يحتمل أن يريد ِبمحب: رابعا
خطأ؛ ألنه لو كانت محبة اهللا للعبد هي قراءة هذه السورة؛ لَما كان ِلهذَا 

ولو كان ، بل يلزم من ذلك أنَّ كل من قرأ هذه السورة يحبه اهللا، الصحاِبي مزية
 . منه ذلكفإذا فُسرت الْمحبة بأنها مجرد القراءة؛ لزم ، منافقًا أو كافرا

ويحتمل أن يكون ِلما شهد به كالمه من محبته لذكر صفات الرب                      :  وقوله 
 الَِّتي هي صفة من صفاته ِبخلقه           Tألنه تفسري ِلمحبة اهللا        ، وصحة اعتقاده خطأ أيضا      

 .  ِفي غريهفهو تفسري لصفة اهللا تعالَى بفعله          ،  محبة الذكر ِفي قلب العبد     �
وخلقه محبة الذكر ِفي قلب العبد أثر من آثار ،  قائم بالذَّاتوالصفة معنى

وآثار األسماء ظهور مقتضياِتها ِفي غري الْمسمى ، اسِمه الْخالق واسِمه الرحمن
يطلق على ، فالْخلق أثر من آثار اسِمه الْخالق، -وهو اهللا جل شأنه-ِبها 

وكذلك يقال ِفي ، هو فعل االسم الْمقَدس ِفي غريهالْمخلوق وعلى الْخلق الذي 
 . -رِحمه اهللا-فعلم من هذا بطالن ما فَسر به ابن دقيق العيد ، الصفة

 على هذه الْمجازفة هو الفرار من -رِحمه اهللا-والذي حمل الشيخ 
 !! التجسيم؛ ألن إثبات الصفة يقتضي ذلك على حد زعمه

ما ذَه قاِلح والْحلَف الصإليه الس م اهللا-بهِحموهو أن إثبات الصفة -ر 
 . إثبات وجود ال إثبات كيفية

واإليمان ، والكيف مجهول، االستواء معلوم: "-رِحمه اهللا-قال اإلمام مالك 
 ". والسؤال عنه بدعة، به واجب

                                                 

 ).٢/٤٠٧(للصنعاِني " شرح العمدة مع العدة) "١(
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 : -رِحمه اهللا-وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
فَإنَّ ، وما جاَء منها بالكتاب والسنة، عنه من الصفَاتوأما ما سألت "

،  والتشبيه عنها، ونفي الكيفية، مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها
وحقَّقَها قوم من الْمثبتني فَخرجوا ِفي ذلك ، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته اهللا
القصد ِفي سلوك الطريقة الْمستقيمة بني وإنما ، إلَى ضرب من التشبيه والتكييف

 . ودين اهللا تعالَى بني الغاِلي فيه والْمقَصر عنه، األمرين
 ويحتذي  ،أن الكالم ِفي الصفَات فرع عن الكالم ِفي الذات            :  واألصل ِفي هذا      

فإذا كان معلوما أن إثبات ذات الباري تعالَى إنما هو ، ِفي ذلك حذوه ومثاله
 إثبات  ال، ال إثبات كيفية؛ فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود                   ،  وجود إثبات  

 ".الْحموية"نقالً من . ’ا". تحديد وتكييف
،  فالستقصاء البحث ِفي ذلك كتب تختص به، وال نطيل بأكثر من هذا

 . وهي كتب العقائد
،  الكتاب والسنة ثابتة بTإنَّ الْمحبة صفة من صفات اهللا : وخالصة القول

 . ]٤:الصف[ ﴾       ﴿: كقوله تعالَى
 . ]١٠٨:التوبة[ ﴾  ﴿: وقال
 . غري ذلكإلَى . ]٤:التوبة[ ﴾   ﴿: وقال

واعتقاد معناها الذي تقتضيه على وجه الكمال الذي يليق ، ويجب إثباتها
 .  الرشادواهللا الْموفِّق والْهادي إلَى سبيل، ِبجالله تعالَى

J@J@J@J@J 




	��א����م���  > ��������د

 

١٠٣ 

 ﴿: ���  فَلَوالَ صلَّيت: قَالَ ِلمعاٍذجأَنَّ النِبي $: �عن جاِبٍر  ]١٠٣[
  ﴾ .﴿ ﴾ .﴿  ﴾. رالْكَِبي اَءكرلِّي وصي هفَِإن ،

ِعيفالضِة، واجذُو الْحو#
)١( . 

<|†�Ö] 

@J ديثال: موضوع الْحومشروعية التخفيف فيها، ةالقراءة ِفي الص . 
@J فرداتالْم  : 

 . التحضيض: ومعناها، هالَّ: ِبمعنى: فلوال
 . الذي استولَى عليه الضعف لكربه، الطاعن ِفي السن: الكبري

 .  شبههومن عرض له الضعف ِلمرض أو، يدخل فيه الضعيف خلقة: الضعيف
 . صاحب الْحاجة: ذو الْحاجة
@J عاِليالْممى اإلجن   : 

الشرع اإلسالمي يتصف بالسماحة واليسر وعدم التشديد؛ ألنَّ التشديد 
 من أَم الناس أن يخفِّف جالتنفري؛ لذلك أمر النِبي : والتعسري من مساوئهما

 . فَإذا صلَّى لنفسه فليطول ما شاء، مراعاة ِلحالة الضعفاء وذوي الْحاجة
@Jديث فقه الْح : 
يؤخذ من الْحديث مشروعية التخفيف والتيسري ِفي الصالة ِلمن أَم : أوالً

 . الناس
                                                 

وهو ، )٧٠٥(رقم الْحديث ، ن شكَا من إمامه إذا طَولم: باب، أخرجه البخاري ِفي األذان) ١(
 ).٤٦٥(ومسلم ِفي كتاب الصالة ، بعض من حديث طويل هذا آخره
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 . يؤخذ منه أن قراءة هذه السور تخفيف: ثانيا
 جوقد قال النِبي ، يؤخذ منه عناية الشرع بالضعفاء ومراعاة أحواِلهم: ثالثًا

واقْتِد ، أَنت ِإمامهم: قَالَ لَه. اجعلِْني ِإمام قَوِمي$: لعثمان بن أِبي العاص حني قَالَ
ِفِهمعِبأَض# . 

 . يؤخذ منه مشروعية التخفيف ِفي صالة العشاء؛ ألنها هي السبب: رابعا
الْمقصود وأنَّ ، وقد تقَدم قريبا بحث القراءة ِفي الصالة واختالف مقاديرها       

  .منه التوسعة
 

 

 

 

 

J@J@J@J@J 
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{e�†ã¢]�Õ†i�h^e�V﴿ ����﴾  

وعمر كَانوا ،  وأَبا بكٍْرجأَنَّ النِبي $: �عن أَنِس بِن ماِلٍك  ]١٠٤[
 .)١(#﴾   ﴿: ���يستفِْتحونَ الصالة 
 ِمنهم وعثْمانَ فَلَم أَسمع أَحدا، وعمر، بكٍْرصلَّيت مع أَِبي $: وِفي ِروايٍة

 . )٢(#﴾   ﴿: يقَرأُ
فَكَانوا ، وعثْمانَ، وعمر، وأَِبي بكٍْر، جصلَّيت خلْف النِبي $: وِلمسِلٍم

  ﴿:  ال يذْكُرونَ.﴾   ﴿: ���يستفِْتحونَ 
# ِفي أَوِل ِقراَءة والَ ِفي آِخِرها.﴾ 

)٣( . 

<|†�Ö] 

@J ة: ديثموضوع الْحهريالة الْجإسرار البسملة ِفي الص . 
@J اتدفرالْم  : 

القراءة : أي، يدخلون أو يبدءون الصالة على حذف مضاف: يستفتحون
                                                 

 ).٧٤٣(رقم الْحديث ، ما يقوله بعد التكبري: أخرجه البخاري ِفي باب) ١(
 ).٣٩٩(رقم الْحديث ، ال يجهر بالبسملة: حجة من قَالَ: باب، أخرجه مسلم ِفي الصالة) ٢(
وعن قَتادةَ أَنه ِإلَيِه يخِبره : بلفظ،  أخرجها مسلم ِفي نفس الباب الْمذكُور سابقًاهذه الرواية) ٣(

 ).٣٩٩(رقم الْحديث ) ٢٩٩ص(إلَخ .. عن أَنٍس 
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الرفع على " الْحمد"ويجوز ِفي . ﴾   ﴿: ���ِفي الصالة 
:  الْمعنىإذا كان  ، لْجر  ويجوز فيه ا     ، أنه يبدأ ِبهذَا اللفظ         :  إذا كان الْمعنى     ، الِْحكَاية   

اسم لَها ِفي أول : ﴾   ﴿: و، يبدءون بالفَاِتحة قبل السورة
 . وال ِفي آخرها هي السورة، قراءة هي الفَاِتحة

@J اِليمى اإلجعنالْم  : 
وعثمان كانوا يدخلون ِفي ، وعمر، وأبا بكر، ج أنَّ النِبي :�يخرب أنس 

يبدءون ِبهذَا اللفظ دون : أي. ﴾    ﴿: ���قراءة الصالة 
 . وعلى الوجه الثالث تحمل الروايتان األخريتان، أو دون إسماِعها، ذكر البسملة
@J ديثفقه الْح : 

جماعةٌ  اعلم أنَّ بحثَ اإلسرار بالبسملة بحثٌ كبري وهام؛ ولذلك فقد أفرده             
 . وغريهم، والْمقدسي، )٢(دارقطِنيوال، )١(كابن عبد الرب، من العلماء بالتأليف

 :  ومدار البحث ِفي هذا الْموضوع يرتكز على أمرين●
 . قرآنية البسملَة: األمر األول
 وهل تسر أو تجهر؟ ، قراءتها ِفي الصالة: األمر الثاِني

 : فقد اختلف العلماء فيه -وهو قرآنية البسملة-  فأما األمر األول●
، "النمل"إالَّ من سورة ، ك ِفي الْمشهور عنه أنها ليست قرآنافذهب مال

                                                 

عالَّمة الْمغرب ، ابن عبد الرب هو يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد الرب النمري القرطِبي) ١(
، له مؤلفات كثرية، عن خمس وتسعني سنة) ٤٦٣(وتوفِّي سنة ، )٣٦٨(نة ولد س، ِفي زمنه

 ).٣/٣١٤" (شذَرات الذَّهب"وترجمته ِفي ، وغريه" التمهيد"من أعظمها كتاب 
، الْحافظ الكبري، الدارقطِني هو أبو الْحسن علي بن عمر أحمد مهدي بن مسعود البغدادي) ٢(

 ).٣/١١٦(شذرات . سنة خمس وثَمانني وثلثمائةتوفِّي ، صاحب التصانيف




	��א����م��� ١٠٧  > ��������د

وحكَاه ، وداود الظاهري، )١(وابن جرير الطربي، األوزاعي: ونقل هذا القول عن
، وهو رواية عن أحمد، )٤(ومحمد، )٣(وأِبي يوسف، أِبي حنيفة:  عن)٢(الطَّحاوي

 ". الْمغِني"ة ِفي واختاره ابن قُدام، وقول لبعض أصحابه
وهو ، وليست قرآنا من باقي السور، وذَهب أحمد إلَى أنها آية من الفَاِتحة

وهو : قال، وأهل العراق، وأهل مكة، وأهل الكوفة، )٥(وأِبي عبيد، قول إسحاق
". براءة"هي آية من كل سورة سوى : وقال الشافعي، أيضا رواية عن الشافعي

، )٦(وعطاء، وابن الزبري، وابن عمر، ابن عباس: بد الرب عنوحكاه ابن ع: قال
                                                 

ولد سنة أربع ، صاحب التصانيف البديعة، محمد بن جرير بن يزيد الطربي اآلملي أبو جعفر) ١(
سري أعالم . وله كتب كثرية نافعة منها التفسري، وتوفِّي سنة عشر وثلثمائة، وعشرين ومائتني

 ).١٤/٢٦٧(النبالء 
شيخ الْحنفية ،  أحمد بن محمد بن سالمة الطَّحاوي األزدي الْحجري الِْمصريالطَّحاوي هو) ٢(

توفِّي سنة ، وغريهما، والطرباِني، الْحساب: عنه، سمع هارون بن سعيد األيلي وغريه، ِبمصر
)٣٢١.( 

كل : موتهعند  روى عنه أنه قال  ، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الكوِفي القاضي صاحب أِبي حنيفة        ) ٣(
وِفي ، )١/١٩٨(شذرات ). ١٨٢(توفِّي سنة . إالَّ ما وافَق السنة، ما أفتيت به رجعت عنه

 ).١٣/٢٤٠(لكحالة " معجم الْمؤلفني"
ثُم نزلَ ، )١٣٢(وِلد بواسط سنة ، محمد بن حسن بن فرقد الشيباِني الكوِفي أبو عبد اهللا) ٤(

، وغريهم، ومالك، سفيان الثوري: وسمع من،  وحمل عنه الفقه،والزم أبا حنيفة، الكوفة
ولينه النسائي . صدوق: وقال ابن الْمِديِني، وثَّقَه الشافعي، وغريهم، وأحمد، الشافعي: وعنه

 ).٣٦١(تعجيل الْمنفَعة . وابن معني
، إسماعيل بن عياش: نع، ذو التصانيف، أبو عبيد القاسم بن سالم البغدادي مولَى األزد) ٥(

) ٦٨(عاش ، وابن أِبي الدنيا، وعلي البغوي، الدارمي: وعنه، وشريك، وإسماعيل بن جعفر
 ).٤٥٨١ت (كاشف ). ’٢٢٤(مات سنة ، وكان ثقة عالَّمة، سنة

، ةهريروأِبي ، عائشة: عن، أحد األعالم، عطاء بن أِبي رباح أسلم أبو محمد القرشي موالهم الْمكي) ٦(
= 
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وسعيد بن ، وعلي، أِبي هريرة: وحكاه ابن كثري عن:  قال)١(ومكحول، وطاوس
نقالً من تعليقات أحمد شاكر . ’ا. وهو رواية عن أحمد، والزهري، )٢(جبري

 . على الترمذي
 . ونؤيد ما تؤيده، وإذ قد سردنا مذَاهب العلماء؛ فسنستعرض األدلة

 : -وباهللا التوفيق- فنقول ●
بينا رسولُ اهللا بين أَظْهِرنا ِفي الْمسِجِد؛ ِإذْ $:  قَالَ�روى مسلم عن أنس 

: ما أَضحكَك يا رسولَ اهللا؟ فَقَالَ: فَقُلْنا، ثُم رفَع رأسه فَضِحك، أَغْفَى ِإغْفَاَءةً
ع ِزلَتةٌأُنورآِنفًا س أَ، لَيفَقَر :﴿      

 . )٣( وأحمد،للنسائي" الْمنتقى"وعزاه ِفي ، الْحديث. #]١:الكوثر[ ﴾ 
ثُم ،  أُنِزلَت علَي سورةٌ:فهذا يدل على أن البسملة من السورة؛ حيث قال

، وهذا دليل واضح على قرآنيتها،  منها﴾   ﴿: قرأ
 ". براءة" عدا ِفي أول كل سورة ماى ذلك إجماع الصحابة على كتابتها          ويضاف إلَ  

                                                 

= 

، )١٤٤(مات سنة ، عاش ثَمانني سنة، والليث، وأبو حنيفة، وابن جرير، األوزاعي: وعنه
 ).٣٨٥٢ت (الكاشف ). ’١١٥(سنة : وقيل

، وكثري بن قرة، وأِبي أمامة، وعن واثلة، وأِبي هريرة مرسالً، عائشة: عن، مكحول فقيه الشام) ١(
). ١١٣(وتوفِّي سنة ، بن عبد العزيزوسعيد ، واألوزاعي، الزبيدي: وعنه، وجبري بن نفري

 ).٥٧٢٠ت(الكاشف 
وعبد اهللا بن ، ابن عباس: عن، أحد األعالم، أبو محمد وأبو عبد اهللا، سعيد بن جبري الوالِبي موالهم) ٢(

 .)١٨٧٩(الكاشف ). ’٩٥(قُتل ِفي شعبان شهيدا سنة ، وأُمم، وأبو بشر، األعمش: وعنه، مغفل
رقم ، "براءة "البسملة آية من أول كل سورة سوى: حجة من قال: باب، ي الصالةأخرجه مسلم ِف) ٣(

، )٢/١٣٣( يجهر بالبسملة َ:من قَال: باب، والنسائي ِفي الصالة أيضا، )٤٠٠(الْحديث 
 ).٣/١٠٢(وأحمد 
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 : فقال،  أن ذلك ال يدل على قرآنيتها)١(وزعم القرطِبي
ونقلت نقله كما ، وهي مكتوبة ِبخطِّه، إنها ثبتت ِفي الْمصحف: فإن قيل

 . وذلك متواتر عنهم، نقلت ِفي النمل
أو لكوِنها فاصلة بني  ، ولكن لكوِنها قرآنا، حما ذكرتموه صحي: قلنا

 ). ٩٤/٩٥. (أو للتبرك... السور 
ما قَرره القرطِبي مردود؛ ألنَّ األمة أجمعت على أنه لَم يدخل الْمصحف : قلت

 ما �حتى لقد استبعدوا حني كتبوا الْمصاحف ِفي عهد عثمان ، شيء سوى القرآن
 . مصاحف من تفسري وإيضاح فَلَو كانت البسملة من غري القرآن الستبعدوهاكُتب على الْ

إنَّ : ومن هنا تبين ضعف ما ذَهب إليه مالك ومن نحى منحاه من قوِلهم
 . فقط" النمل"البسملة غري قرآن إالَّ ِفي سورة 

اه الدولَّ عليه ما رة؛ فَقَد دا من الفَاِتحها كونقطِنيأممن ، )٢(والبيهقي، ار
 :فَاقْرُءوا .﴾ ﴿ :ِإذَا قَرأتم$ :جقال رسول اهللا : حديث أِبي هريرة قال

والسبع ، وأُم الِْكتاِب، فَِإنها أُم الْقُرآِن .﴾   ﴿
ذكره . #ِإحدى آياِتها. ﴾   ﴿: و، الْمثَاِني

وأومأ أنه ِفي ، صحيح: وقال، )٧٤٢(رقم ، "الصغريصحيح الْجامع "األلباِني ِفي 
 ). ١١٨٣(األحاديث الصحيحة 

وصححه  ، وهذا اإلسناد رجاله كلهم ثقات": "التلخيص"وقال الْحافظ ِفي 
                                                 

، أبو عبد اهللا، قرطبة ِفي األندلسنسبة إلَى ، القرطِبي محمد بن أحمد بن أِبي بكر األنصاري القرطِبي) ١(
 .)٥/٢٣٥(شذرات الذهب  ). ’٦٧١(توفِّي سنة ، والتذكرة بأمور اآلخرة   ، صاحب التفسري

، )٣٨٤(وِلد ِفي شعبان سنة ، البيهقي هو أبو بكر أحمد بن الْحسني الشافعي صاحب التصانيف الْمفيدة) ٢(
 ).١١٣٢(التذكرة . مان وخمسني وأربعمائةوتوفِّي ِفي العاشر من جمادى األولَى سنة ثَ
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، وأعلَّه ابن القَطَّان بتردد نوح فيه، ورجح وقفه على رفعه، غري واحد من األئمة
وأعلَّه ابن الْجوزي من أجل عبد الْحميد بن :  قال،فإنه رفعه تارة ووقفه أخرى

 .)١(’ا". ومتابعة نوح له ِمما يقَويه، جعفر؛ فإنَّ فيه مقاالً
ابع، يظهر ِلي من إسناده أن نوح بن أِبي بالل شيخه فيه: قلتتوقد ، وليس ِبم

 )٢(بالل ونوح بن أِبي ،)١/٣١٢(اقتنيت سنن الدارقطِني بعد؛ فرأيت الْحديث فيه 
 نوحا  ثُم لَِقيت :  وِفي آخره قال أبو بكر الْحنفي       ،  فيه )٣( شيخ عبد الْحميد بن جعفر      

 . ولَم يرفعه، عن أِبي هريرة ِبمثله، فَحدثِني عن سعيد بن أِبي سعيد الْمقبري
، يعن العالئ، ويؤيده رواية الدارقطِني من طريق أِبي أويس: وقال الْحافظ

: ���أنه كَانَ ِإذَا قَرأَ وهو يؤم الناس افْتتح $: جعن النِبي ، عن أِبي هريرة، عن أبيه
 . #ِهي اآليةُ الساِبعةُ:  قَالَ أَبو هريرةَ.﴾   ﴿

 من )٥(عن أِبي أويس، )٤(عن منصور بن أِبي مزاحم، رواه الدارقطِني: قلت
 : طريقني

                                                 

 ).١/٢٣٣" (التلخيص) "١(
وأبو بكر ، زيد بن الْحباب: عنه، وأِبي سلَمة، سعيد بن الْمسيب: عن، نوح بن أِبي بالل) ٢(

 ).٥٩٩٠(الكاشف . ’ا. ثقة، الْحنفي
صدوق ، وسي الْمدِنيعبد الْحميد بن جعفر بن عبد اهللا بن األنصاري الْحكم بن رافع األ) ٣(

، البخاري تعليقًا، مات سنة مائة وثالث وخمسني، من السادسة، وربما وهم، رِمي بالقدر
 ).٣٧٥٦(ترجمة رقم ، واألربعة، ومسلم

مات سنة ، ثقة من العاشرة، منصور بن أِبي مزاحم بشري التركي أبو نصر البغدادي الكاتب) ٤(
مس وثالثني وهو ابن ثَمة ، والنسائي، أبو داود، مسلم، انني سنةخم٦٩٠٧(ترج.( 

أبو أويس ، أبو أويس األصبحي عبد اهللا بن عبد اهللا بن أويس بن مالك بن أِبي عامر األصبحي) ٥(
، واألربعة، مسلم، )٦٧(مات سنة ، صدوق يهم من السابعة، قريب مالك وصهره، الْمدِني
 ).٣٤١٢(ترجمة 
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 ) ٢(حدثنا أحمد بن محمد: )١(من طريق أِبي طالب أحمد بن نصر: ولاأل
 . حدثنا أبو أويس: حدثنا جدي: ابن منصور بن أِبي مزاحم

حدثنا : )٣(حدثنا أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل الفارسي : والطريق الثاِني
 . حدثنا منصور بن مزاحم: )٤(عثمان بن خرزاذ
على  التعليق الْمغِني"لطيب محمد شمس الْحق العظيم آبادي ِفي وقال أبو ا

 : على الْحديث) ١/٣٠٦( "الدارقطِني
، أحمد بن حنبل: وِممن ضعفَه، وضعفَه آخرون، أبو أويس وثَّقَه جماعة"

                                                 

، )٣١(قُِتلَ ظلما سنة  ، ثقة من العاشرة  ، بن مالك بن الْهيثَم الْخزاعي أبو عبد اهللا      أحمد بن نصر  ) ١(
 ).١٩٩(ترجمة 

فقال أحمد بن محمد بن منصور بن أِبي ، )٩٦ ص٥ج(ترمجه الْخطيب ِفي تاريخ بغداد ) ٢(
لب أحمد بن نصر بن أبو طا: روى عنه، نزل الرافقة وحدث ِبها عن جده، مزاحم أبو طالب

ولَم ، عن الدارقطِني به، وذكر حديثه الذي أخرجه الدارقطِني عن أِبي الطيب الطربي، طالب
تراجم رجال الدارقطِني ِفي سننه "نقالً عن كتاب ). ١٢٠ص(يذكره ِبجرح وال تعديل 

 .خ مقبل الوادعيللشي" الذين لَم يترجم لَهم ِفي التقريب وال ِفي رجال الْحاكم
محمد بن إسماعيل : فقال،  )٥٠ ص٢ج(ترجمه الْخطيب ، محمد بن إسماعيل بن إسحاق) ٣(

وذكر من ، كان يتفقه على مذهب الشافعي، ابن إسحاق بن بحر أبو عبد اهللا الفارسي
: إلَى أن قال.. أكثر روى عنه أبو الْحسن الدارقطِني ف: ثُم قال.. مشاِيِخه إسحاق الدبري 

 . وكان ثقة ثبتا فاضالً
وقال طلحة بن . ولدت ِفي سنة ثَمان أو تسع وأربعني ومائتني: قال أبو عبد اهللا الفارسي
:  قانعقال غري الصفَّار عن ابن     . مات ِفي سنة خمس وثالثني وثلِثمائة       : محمد بن جعفر وابن قانع     

 ).٣٧٣ص(ِفي شوال 
: وعنه، وعفان، أِبي الوليد: عن، د اهللا بن خرزاذ البصري ثُم األبطاِلي الْحافظعثمان بن عب) ٤(

وِفي التقريب من ، )٣٧٦٨(الكاشف ). ’٢٨١(توفِّي سنة ، وطائفة، وخيثمة، النسائي
 .صغار الْحادية عشرة
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وقَالَ ابن ، زرعةوأبو ، الدارقطِني: وِممن وثَّقَه، وأبو حاِتم الرازي، وابن معني
ومجرد الكالم ِفي الرجل ال ، وروى له مسلم ِفي صحيحه، يكتب حديثه: عدي

ولو اعتربنا ذلك؛ لذهب معظم السنة؛ إذ لَم يسلم من كالم الناس ، يسقط حديثه
 .)١(’ا" قاله الزيلعي، إالَّ من عصمه اهللا

   ﴿: قُرآنَ بدأَكَانَ ِإذَا قَرأَ الْ$: جوحديث أم سلمة أنه 
فَعدها . ﴾   ﴿: ثُم قَرأَ، فَعدها آيةً. ﴾ 

بن عن حفص  ، أخربِني غري واحد    ، أخرجه الشافعي من رواية البويطي         . # ِست آياتٍ 
،  حفصوالْحاكم من طريق عمر بن ، والدارقطِني  ، وابن خزيمة ، والطَّحاوي  ، غياث 

 . )٢(عن أبيه
●الة- ا األمر الثاِني وأمفَقَد اختلف العلماء فيه -وهو قراءة البسملة ِفي الص : 

ال سرا ، عدم قراءِتها ِفي الصالة أصالً: إلَى -ِفي الْمشهور عنه-فذهب مالك 
 . وال جهرا

، قراءِتها سرا ِفي الْجهرية والسرية: وأبو حنيفة إلَى، وذهب أحمد بن حنبل
 . وابن مسعود مع اختالف عن بعضهم، وعلي، وعمر، وي عن أِبي بكروهو مر

ويجهر ِبها ِفي ، فيسر ِبها ِفي السرية، أنها تبع للسورة: وذهب الشافعي إلَى
                                                 

 ).١/٣٠٦(الدارقطِني الْمغِني على ) ١(
: وقال، )خ م د ت س: (ورمز له ِفي التقريب، فص هذاضعف بعضهم الْحديث بعمر بن ح) ٢(

 .    ثقة ربما وهم

وأعلَّه الطَّحاوي بأن ابن أِبي ، بل يكون من قبيل الْحسن، ومثل هذا ال يرد حديثه: قلت
وهو ، )٣٦٤(رقم " التلخيص"ورد ذلك الْحافظ ِفي ، ملَيكَة لَم يسمعه من أم سلَمة

وةالصلَمس اعه من أممجيئه من طريق ، اب؛ ألنَّ ابن أِبي مليكة قد ثبت سن ِبمطْعفال م
 .أخرى بواسطة
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وأبي ، وابن الزبري، وابن عباس، وابن عمر، وهو مروي عن أِبي هريرة، الْجهرية
، وسعيد بن جبري، مجاهد:  به من التابعنيوقال، ابن كعب بأسانيد صحيحة

 . حكى ذلك عنهم عبد الرزاق والشافعي، وسليمان التيمي، والزهري، ومعمر
وهو مروي ِفي الصحاح ، استدل القائلون باإلسرار ِبحديث أنس هذا

ق غري أن اللفظ الْمتفَ، ذكر الْمصنف أصولَها، والسنن والْمسانيد بألفاظ مختلفة
   ﴿: ��� الِْقراَءةَ -أَو يفْتِتحونَ-كَانوا يستفِْتحونَ $: عليه منها

﴾# . 
 أنَّ ما  -منهم ابن عبد الرب والْخطيب-وِلهذَا فقد ادعى جماعةٌ من العلماء 

واستدلوا على ذلك بإعراض ، وأنها رِويت بالْمعنى، عداه من األلفاظ مضطرب
 ". الناسخ والْمنسوخ"وإلَى ذلك أشار الْحازمي ِفي ، ي عنهاالبخار

وأثبت صحة جميع ، وقد تصدى الْحافظ ابن حجر ِلهذه الدعوى فَردها
ألفاظه ِبما ثبت له من الطرق والْمتابعات ِفي جميع أدوار السند من بدايته إلَى 

أبواب ) ٢ج" (فتح الباري"لريجع إلَى ومن أراد الوقوف على ذلك؛ ف، ِنهايته
 . ما يقَال بعد التكبري: باب، صفة الصالة

 الذي سبق معنا ِفي أول هذا الْجزء لواستدلوا أيضا ِبحديث عائشة 
   ﴿: ���والِْقراَءةَ ، كَانَ يستفِْتح الصالَةَ ِبالتكِْبيِر$: بلفظ

﴾#)١( . 
ة قبل وتأول الشافعي هذين الْحاد منهما أنه كان يبدأ بالفَاِتحرديثني بأنَّ الْم

، وهذا التأويل يتمشى ِفي حديث عائشة، وذلك ال ينفي قراءة البسملة، السورة
 . أما سائر األلفاظ فال يتمشى فيها، وِفي اللفظ الْمتفَق عليه من حديث أنس

                                                 

 ).١١ص(، انظر )٨٤(سبق ِفي رقم ) ١(
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 � أبا داود عن ابن عبد اهللا بن مغفل واستدلوا أيضا ِبما رواه الْخمسة إالَّ
:  فَقَالَ.﴾   ﴿: سِمعِني أَِبي وأَنا أَقُولُ$: قال

 . )١( الْحديث#...محدثٌ ، أَي بني
وضعف أيضا ، فإنه قد اختلط ِفي آخر عمره، وقد ضعف سعيد الْجريري

 . ِبجهالة ابن عبد اهللا بن مغفل
وال ، هو ثابت من حديث أنس بألفاظ ال تحتمل التأويلأما اإلسرار ف

وال أن نتمسك بأوهى األسباب لتضعيف ، يجوز أن ننتحل التأويالت الْمتعسفَة
حن، ما صيعافق مذهب إمام موي يكلفنا باتباع ، ال لشيء سوى أنه لَم فاهللا لَم

: كما قال تعالَى، ج ورسوله محمد وإنما كلفنا باتباع عبده، فالن وال عالن
﴿              

  .]٦٥:النساء[ ﴾    
فذلك شيء ال ، ولسنا ِبمثَابة سرد األدلة على وجوب التسليم ألمره

ولكن العجيب أن ترى باحثًا يتحامل على بعض النصوص ، يحتمل الشك
 . افق مذْهب إمامهفريدها؛ ال لشيء سوى أنها لَم تو

كَما أن اإلسرار ، أنَّ الْجهر ثابت: والذي ينبغي أن تعلمه أيها القارئ الكريم
 . وأنه ال ينبغي اإلنكار على من فَعلَ واحدا منها، ثابت

 مستحب  وأكثر ما ِفي الْمقَام االختالف ِفي     " : نيل األوطار     "قال الشوكاِني ِفي        
فال ، هر وتركه يقدح ِفي الصالة ببطالن باإلجماعوليس شيء من الْج، ومسنون

                                                 

   ﴿: ���ما جاء ِفي ترك الْجهر : باب، رواه الترمذي ِفي الصالة) ١(
   ﴿: ���ترك الْجهر : باب، والنسائي ِفي االفتتاح. ﴾
 .مجهول: وابن عبد اهللا بن مغفَّل. ﴾
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 .   )١(’ا. يهولنك تعظيم جماعة من العلماء ِلهذه الْمسألة والِْخالف فيها

وتطلب ، ولعلك تالحظ أني قد تعجلت بإثبات أحاديث الْجهر قبل سربها
 : مني ذلك

 منها لَم يسلم من غري أن الكثري، وردت ِفي الْجهر أحاديث كثرية: فأقول
 . وسأذكر منها ما بلغ درجة الصحة أو قاربها، الطعن

 هريرةَ صلَّيت وراَء أَِبي$:  بسنده عن نعيم الْمجِمر قَالَ)٢(ما رواه النسائي: وأولُها
.   #... ثُم قَرأَ ِبأُم الْقُرآِن .﴾   ﴿:  فَقَرأَ،�

. #ج إِني َألشبهكُم صالَةً ِبرسوِل اهللا، والَِّذي نفِْسي ِبيِدِه$ :وِفي آخره يقول، الْحديث
 ﴿ :���ذكر الدليل على أن الْجهر : ِفي باب) ١/٢٥١(ورواه ابن خزيمة 

، ليس واحد منها محظُور،  والْمخافَتة جميعا مباح.﴾  
                                                 

 .عثمان خليفة. ط، )٢/٢٠٥" (نيل األوطار) "١(
وأخرجه ، )٢/١٣٤(قراءة بسم اهللا الرحمن الرحيم : باب، أخرجه النسائي ِفي االفتتاح) ٢(

ولَم ، هذا حديث صحيح على شرط الشيخني: وقال، )١/٢٣٢(الْحاكم ِفي الْمستدرك 
خاهيجِبي. رِفي ، )٢/٤٦(وأخرجه البيهقي ِفي السنن . على شرطهما: فقال، ووافقه الذَّه

وهو : وقال. ﴾   ﴿: ���افتتاح القراءة ِفي الصالة : باب
قال بعد ذكر قول -" التعليق الْمغِني على الدارقطِني"وقال ِفي . إسناد صحيح وله شواهد

مجمع على ، رواته كلهم ثقات: وقال ِفي الِْخالفيات. إنه صحيح: -البيهقي ِفي السنن
 .      ’ا. محتج ِبهم ِفي الصحيح، عدالتهم

وأبو الطيب شمس ، والدارقطِني، والذَّهِبي، والبيهقي، وإذا علمت بأنه قد صححه الْحاكم
 . عفَهوابن حجر وغريهم؛ تبين لك بطالن قول من ض، الْحق العظيم آبادي

أما دعوى أنه غري صريح؛ فهي مردودة أيضا بأنه ال يتصور بأن يقِْسم الصحاِبي على صالته أنها           
وِفي ، هذا محال ِفي حق الصحابة عموما،  وقد ابتدع فيها بدعةجأشبه بصالة رسول اهللا 

 . التعصبويجنبنا،  اهللا أن يلهمنا الْحق     نسأل ،  هريرة خاصة؛ ألنه كان أحفظ القوم    حق أِبي
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 . وهذا من اختالف الْمباح
ويبعد جدا أن يقسم صحاِبي أنه أشبههم ، م صراحتهوقد ادعى بعضهم عد

وإذا ضم ، جوِفي صالته شيء يخالف صالة رسول اهللا ، جصالة برسول اهللا 
وأنه كان أحفظ القوم ،  كانت متأخرةجإلَى ذلك أن صحبته لرسول اهللا 

 . للسنن؛ كان أبني ِفي الداللة
 الْحديث بسعيد بن أِبي هالل؛  -رِحمه اهللا-وقد ضعف الشيخ األلباِني 

 . ألنه اختلط؛ تبعا البن حزم
إالَّ أنَّ الساجي ، لَم أَر البن حزم سلفًا ِفي تضعيفه: قال الْحافظ: قلت
 . )٢( أنه اختلط)١(حكى عن

: سأَلْت أَنس بن ماِلٍك$: وروى البخاري ِفي صحيحه من طريق قتادة قال
  ﴿: ثُم قَرأَ، كَانت مدا: ؟ قَالَجة رسوِل اهللا كَيف كَانت ِقراَء

 ﴾.دمي  :﴿ ﴾ . دميو��� :﴿﴾ .
 دمالة. )٣(#﴾﴿: ���ويوهو أعم من كونه خارج الص . 

:  قال)٤(أخربنا إبراهيم بن محمد: فقال، "األم"ما رواه الشافعي ِفي : ثانيا
                                                 

 .بياض باألصل) ١(
 .إسناده صحيح لوال أن ابن أِبي هالل قد اختلط: وقال ِفي تعليقه على صحيح ابن خزيمة) ٢(

 .نفي الْحافظ ابن حجر العسقالِني ِلهذا الزعم يدل على صحة الْحديث: قلت 
 .مد القراءة: باب، من صحيحهأخرجه البخاري ِفي فضائل القرآن ) ٣(
، )٢٣٥(التقريب . ’ا. إبراهيم بن محمد بن العباس الْمطلِبي الشافعي، صدوق من العاشرة) ٤(

قال حرب ): ٢٧٦(ترجمة " التهذيب"وقال ِفي ، مات سنة سبع أو ثَمان وثالثني: وقال
وقال النسائي . صدوق: بو حاِتموقال أ. سمعت أحمد بن حنبل يحسن الثناء عليه: الكرماِني

 .ثقة: والدارقطِني
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 بن   أو ابن عبيد اهللا      ، )٢( عن إسماعيل بن عبيد        ،  )١( بن عثمان بن خثيم       حدثِني عبد اهللا       
 ﴿: فَلَم يقْرأ، أَنَّ معاِويةَ قَِدم الْمِدينةَ فَصلَّى ِبِهم$: )٣(عن أبيه، رفاعة
  ﴾.فَعِإذَا رو فَضِإذَا خ ركَبي ولَم  ، اهادونَ    فَناِجرهالْم

   ﴿:   أَين  ، سرقْت صالَتك   ،  أَنْ يا معاِويةُ      :  َألنصار  ِحين سلَّم وا   
 . ورجال إسناده كلهم ثقات. #!! وأَين التكِْبير؟.﴾

 . )٥(أحسبه أحفظ: وقال، )٤(ورواه الشافعي أيضا من طريق يحيى بن سليم
عن ابن ، )٦(روادورواه أيضا من طريق عبد الْمجيد بن عبد العزيز بن أِبي 

عن ، )٧(عن أِبي بكر بن حفص بن عمر، عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم، جريج
 . وهو شاهد ِلحديث عبيد اهللا بن رفاعة، �أنس بن مالك 

 الربيع  عن،  )٨( ورواه الْحاكم من طريق أِبي العباس محمد بن يعقوب األصم                  
                                                 

صدوق ،  القارئ الْمكي أبو عثمان-بالْمعجمة والْمثلثة مصغر-عبد اهللا بن عثمان بن خثيم ) ١(
 ).٣٤٦٦(تقريب . ’ا. واألربعة، ومسلم، البخاري تعليقًا) ١٣٢(من الْخامسة مات سنة 

مقبول من . ابن عبيد بال إضافة: ويقال، ة بن رافع العجالِنيإسماعيل بن عبيد اهللا بن رفاع) ٢(
 ).٤٦٧(تقريب . ’ا). ق، ن، بخ(السادسة 

، جوِلد ِفي عهد النِبي ، عبيد اهللا بن رفاعة بن رافع بن مالك األنصاري الزرقي: ويقال، عبيد) ٣(
 ).٤٣٧٢(تقريب . ’ا). ع، بخ(وثقه العجلي 

مات سنة ثالث ، صدوق سيئ الِْحفظ، من التاسعة،  نزيل مكَّة،يحيى بن سليم الطائفي) ٤(
 ).٧٥٦٣(تقريب . ’ا. روى له الْجماعة، وتسعني ومائة أو بعدها

 ).٩٣/٩٤(القراءة بعد التعوذ : باب، راجع األم للشافعي) ٥(
،  حبانأفرط ابن، وكان مرجئًا، صدوق يخطئ، عبد الْمجيد بن عبد العزيز بن أِبي رواد) ٦(

 ).٤١٦٠(تقريب . ’ا). ٢٠٦(مات سنة ، من التاسعة، متروك: فقال
، أبو بكر بن حفص هو عبد اهللا بن حفص بن عمر بن سعد بن أِبي وقاص الزهري الْمدِني) ٧(

 ).٣٢٧٧(التقريب . ’ا. من الْخامسة، ثقة، مشهور بكنيته
ِفي الشذرات حدث له ، سابوري الْحافظأبو العباس محمد بن يعقوب األصم األموي الني) ٨(

= 
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فقد    ،  صحيح على شرط مسلم       : وقال  ،  ذكُور عن الشافعي بالسند الْم         ،  )١( ابن سليمان    
 . )٢(الذَّهِبيووافقه على ذلك     .  وسائر رواته متفق على عدالتهم            ، احتج بعبد الْمجيد      

ومنها ما حدثناه أبو محمد عبد الرحمن بن : ما رواه الْحاكم قال: رابعا
حدثنا : زاذ األنطاكي قالحدثنا عثمان بن خر:  ِبهمذان قال)٣(محدان الْجالب

صليت خلف الْمعتمر بن سليمان ما ال :  قَالَ)٤(محمد بن أِبي السري العسقالِني
   ﴿: ���فكان يجهر ، أحصي صالة الصبح والْمغرب

ما آلو أن : وسمعت املعتمر يقول،  قبل فَاِتحة الكتاب وبعدها.﴾
ما آلُو $: وقال أنس،  أن أقتدي بصالة أنسما آلو: وقال أِبي، أقتدي بصالة أِبي

 . #جأَنْ أَقْتِدي ِبصالَِة الرسوِل 
                                                 

= 

حدث ِفي اإلسالم نيفًا وسبعني ، وكان يحدث من لفظه، ثُم استحكم به، الصمم بعد الرحلة
. ’ا. وله مائة إالَّ سنة واحدة، وتوفِّي سنة سبع وأربعني وثلثمائة، وأذَّن سبعني سنة، سنة

 ).٢/٣٧٣(شذرات 
ثقة ، الْمؤذن صاحب الشافعي، عبد الْجبار الْمرادي أبو محمد الِْمصريالربيع بن سليمان بن ) ١(

 ).١٨٩٤(تقريب . ’ا. وله ست وتسعون سنة، مات سنة سبعني، من الْحادية عشرة
صلَّيت خلْف $: عن أنس، وهو علة ِلحديث قتادة: وقال الذَّهِبي، )١/٢٣٣" (الْمستدرك) "٢(

 ِبيجالن ،كٍْروأَِبي ب ،رمعوا ، ورهجي فإن .#﴾   ﴿: ���فَلَم 
 .قتادة يدلس

رحل ، أحد أئمة السنة ِبهمذان، أبو محمد عبد الرحمن بن محدان الْجالب الْهمذاِني) ٣(
 ).٢/٣٦٢(شذرات . ’ا). ٣٤٢(توفِّي سنة ، وعِني باألثر، وطوف

)٤ (تود بن الْممحاِشِمي موالهم العسقالِنيمن الْهمحوف بابن أِبي السري، كل بن عبد الرعرالْم ،
. ’ا). د(مات سنة ثَمان وثالثني ومائتني ، من العاشرة، صدوق عارف له أوهام كثرية

 ).٦٢٦٣(تقريب 
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 ) ١(ووافقه الذَّهِبي. رواةُ هذا الْحديث عن آخرهم ثقات: وقال الْحاكم
 . وهو كما قالوا،  إلَى تصحيحه)٢("شرح العمدة"وأشار ابن دقيق العيد ِفي 

ومنها ما حدثناه أبو علي الْحسني بن : قالما رواه الْحاكم أيضا : خامسا
حدثنا : )٤(حدثنا علي بن أحمد بن سليمان بن داود املهري:  قال)٣(علي الْحافظ

حدثنا حاِتم بن : قال، )٦(حدثنا أصبغ بن الفرج:  قال)٥(سليمان بن داود الْمهري
: مالك قالعن أنس بن ، )٨(عن شريك بن عبد اهللا بن أِبي ِنمر، )٧(إسماعيل

 . #﴾   ﴿: ��� يجهر جسِمعت رسولَ اهللا $

                                                 
 ).١/٢٣٤(الْمستدرك ) ١(
 ).٢/٤١١" (العدة مع شرح العمدة) "٢(
)٣ (ني بن علي بن داود النيسابوريأبو علي الْحادى األولَى ، الثقة أحد األعالم، سمتوفِّي ِفي ج

كان واحد عصره ِفي : قال الْحاكم، وله اثنتان وسبعون سنة، سنة تسع وأربعني وثلثمائة
 ).٢/٣٨٠(شذرات . ’ا. الِْحفظ واإلتقان والورع

افقة الذَّهِبي للحاكم على رجال السند يدل ومو، علي بن أحمد بن سليمان لَم أجد له ترجمة) ٤(
 .على أنه ثقة

،  داودوابن أِبي  ،  )س،  د: (وعنه،  سليمان بن داود أبو الربيع الْمهري الِْمصري عن ابن وهب وعدة                   ) ٥(
 ).٢١٠٣(كاشف . ’ا. سنة) ٨٥(وله ، عاشرة) ٢٥٣(توفّي ، ثقة فقيه

مات مستترا أيام الِْمحنة ، ثقة، أبو عبد اهللا، ريأصبغ بن الفرج بن سعيد األموي الفقيه الِْمص) ٦(
 .التقريب) ٥٣٦(، )س، ت، د، خ(، سنة خمس وعشرين ومائتني

، صحيح الكتاب، أصله من الكوفة، حاِتم بن إسماعيل الْمدِني أبو إسماعيل الْحارثي موالهم) ٧(
 .تقريب) ٩٩٤(، روى له الْجماعة، )٨٧ أو ٨٦(مات سنة ، صدوق يهم

مات ِفي ، من الْخامسة، صدوق يخطئ، شريك بن عبد اهللا بن أِبي ِنمر أبو عبد اهللا الْمدِني) ٨(
 ).٢٧٨٨(تقريب . ’ا). ق، س، ت، م، خ(، )١٤٠(حدود 
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 . )١(ووافقه الذَّهِبي. رواة هذا الْحديث عن آخرهم ثقات: قال الْحاكم
 ، �عن أِبي هريرة ، عن أبيه، ما رواه الدارقطِني من طريق العالء: سادسا
  ﴿: ��� يؤم الناس افْتتح أَنه كَانَ ِإذَا قَرأَ وهو$: جعن النِبي 
عن ، من طريق أِبي أويس) ١/٣٠٦(رواه الدارقطِني . #﴾ 

 . عن أِبي هريرة، عن أبيه، العالء
. صدوق يهم، قريب مالك وصهره": التقريب"وأبو أويس قال عنه ِفي 

، ثقه جماعةأبو أويس و: على الْحديث" التعليق الْمغِني على الدارقطِني"وقال ِفي 
 . وضعفَه آخرون

 . وأبو حاِتم، وابن معني، أحمد بن حنبل: وِممن ضعفَه
 . يكْتب حديثه: وقال ابن عدي، وأبو زرعة، الدارقطِني: وِممن وثقه

، ومجرد الكالم ِفي الرجل ال يسقط حديثه، وروى له مسلم ِفي صحيحه
 بولو اعتربنا ذلك؛ لَذَه همصع ناس إالَّ ميسلم من كالم الن ة؛ إذ لَممعظم السن

 . قاله الزيلعي، اهللا
ترجمة ) ٨٢ و٨١و٢٨٠ص) (٥/٤٧٧(ترجم له ِفي التهذيب : قلت

ليس ، صاِلح، مقَارب: ورأيت كالم األئمة حوله يدور حول عبارات، مطَولَة
وهذا يدل على ، ن صرح بتضعيفهوقليل م، يكتب حديثه، يحتمل حديثه، بالقوي

 . ومثل هذا يرتفع بالشواهد إلَى رتبة الْحسن لغريه، أنَّ ضعفه من قبل حفظه فقط
،  )٣( من طريق سعيد بن أِبي سعيد الْمقربي)٢(ما رواه الدارقطِني والبيهقي: سابعا

                                                 

 ).’١٣٩٨(طبعة دار الفكر ) ١/٢٣٣(انظر الْمستدرك ) ١(
 ).٢/٤٥" (سنن البيهقي"انظر ) ٢(
تغير قبل موته بأربع ، ثقة من الثالثة، د كيسان الْمقبري أبو سعيد الْمدِنيسعيد بن أِبي سعي) ٣(

وقيل ، وقيل قبلها، مات ِفي حدود العشرين، وروايته عن عائشة وأم سلَمة مرسلَة، سنني
= 
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  : فَاقْرُءوا .﴾ ﴿ :ِإذَا قَرأتم$: جقال رسول اهللا :  قال�عن أِبي هريرة 
والسبع ، وأُم الِْكتاِب، ِإنها أُم الْقُرآِن. ﴾   ﴿

 . #ِإحدى آياِتها .﴾   ﴿: و، الْمثَاِني
 الْحافظ   وحكى ،  صححه   -رِحمه اهللا   -وأنَّ األلباِني      ،  وقد تقَدم الكالم عليه        

فارجع ، لم بالْحديث وأئمة هذا الشأنتصحيحه موقوفًا عن جماعة من أهل الع
 . )١/٢٣٣(إليه 

:  يقْرأجكَانَ رسولُ اهللا $: حديث أم سلمة عند الْحاكم أنها قالت: ثامنا
 . # يقَطِّعها حرفًا حرفًا.﴾   ﴿

ووافقه . هذا صحيح على شرط الشيخني ولَم يخرجاه: قال الْحاكم
 . تقَدموقد ، الذَّهِبي

: ��� يفْتِتح صالَته جكَانَ النِبي : حديث ابن عباس عند الترمذي قال: تاسعا
هذا حديث ليس : قال الترمذي. #﴾   ﴿

 .’ا. وأبو خالد هو الوالِبي، إسناده بذاك
وفد على ، مقبول من الثانية، هِرم: ويقال، اسمه هرمز: قال الْحافظ: قلت

 .’ا. عمر
أن العقيلي وابن عدي ضعفَا هذا الْحديث " نصب الراية"وذكر الزيلعي ِفي 

 . ِبجهالة أِبي خالد؛ إذ زعم بعضهم أنه مجهول
، فهاهو الترمذي قد عرفه، هذا زعم ال يثبت عند البحث العلمي: قلت

، وفطر بن خليفة، ومنصور، وعنه األعمش": التهذيب"وقال الْحافظ ِفي 
                                                 

= 

 ).٢٣٢١(تقريب ). ج(بعدها 
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اد بن أِبي سليمانوإسماعيل بن حاِتم. وزائدة بن نشيط، موقال ابن أِبي ح :
فَتبين ِبهذَا أنه غري مجهول؛ ألنَّ ، وذكره ابن حبان ِفي الثقات. صاِلح الْحديث

الْجهالة العينية تنتفي عن الشخص إذا روى عنه اثنان فأكثر كما تقَرر ِفي علم 
هو : إنَّ قول الترمذي: يقال، ا قد روى عنه خمسة وزيادةوهذ، الْمصطَلَح

 . يغلب على ظني أنها مقحمة. الوالِبي
وسنده ، أنَّ هذا الْحديث ِمما يحتج به ِفي الْمتابعات :  وخالصة القول ●
 . وقد احتج أهل العلم ِبمثله ِفي الْمتابعات، مقَارب

ومنها ، ومنها ما هو حسن، منها ما هو صحيح، أما هنا فاألحاديث عشرة
وهي ِبمجموعها تكَون ، ما هو مقَارب يرتفع بالشواهد إلَى رتبة الْحسن لغريه

 . بل يجب األخذ ِبها، حجة قَوية ال يجوز اطِّراحها
من وال يالم ، إنَّ الْجهر ثابت كما أنَّ اإلسرار ثابت: ومن أجل ذلك أقول

وإلَى ذلك ، ومن أَسر فَبسنة أخذ، فَمن جهر فَبسنة أخذ، أخذ بواحد منهما
 . )١(-رِحمه اهللا-ذهب بعض الْمحقِّقني من العلَماء كابن القيم 

                                                 

إمام ، ِبي بكر بن أيوب الزرعيابن القيم هو الشيخ اإلمام العالَّمة شمس الدين محمد بن أ) ١(
، واشتغل بالعلم، وسمع الْحديث، ولد سنة إحدى وتسعني وستمائة، الْجوزية وابن قيِمها

 . واألصلني، والْحديث، السيما علم التفسري، وبرع ِفي علوم متعددة
، ه إلَى أن توفِّي الشيخالزم) ٧١٢(ولَما عاد الشيخ ابن تيمية من الديار الِْمصرية ِفي سنة 

فأخذ عنه علما جما مع ما سبق له من االشتغال؛ فَصار فريدا ِفي بابه ِفي فنون كثرية مع 
 . كثرة الطلب ليالً ونهارا وكثرة االبتهال

، وال يحقد عليه، وال يؤذيه، وال يستعيبه، ال يحسد أحدا، وكان حسن القراءة والتودد
= 
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وتلميذه حافظ بن أحمد  ، )١(وبه أخذ شيخنا عبد اهللا بن محمد القَرعاوي
                                                 

= 

سألة الطالق الَِّتي اختارها الشيخ تقي الدينوكان متصديوجرت فصول يطول ، ا لإلفتاء ِبم
 .بسطها مع قاضي القضاة تقي الدين بن السبكي وغريه

وكانت جنازته     ،  وقد بلغ من العمر ستني سنة    ،  )وخمسني وسبعمائة   رجب إحدى ١٣(توفِّي ِفي 
 ).١٤/٢٤٦(من البداية البن كثري . ’ ا-رِحمه اهللا   -حافلة   

الزاهد الورع الشيخ عبد اهللا بن محمد ، والداعية الْمجدد، والعلَم األرشد، هو اإلمام األوحد) ١(
: والقرعاوي لقب ألحد أجداده الذي سكَن مكانا يقال له، ابن حمد القَرعاوي من آل نجيد

 . فنسب إليه، القرعاء
 ِلده اهللا-وِحماك، )’١٣١٥( ِفي عام -رات ونشأ يتيمرة ممعته منه عدحيث مات ، ما س

، ونشأ أيضا تحت رعاية عمه، ربته أمه وكانت امرأة صاِلحة كما ذكر لنا، أبوه وهو حمل
ثُم ترك التجارة وأقبل على الطلب بعد أن بلغ الثالثني من ، فباشر التجارة ِفي أول أمره

ثُم سافر إلَى الِْهند ، ثُم عاد ودرس على شيوخ بلده،  ِبهاودرس، وسافر إلَى الِْهند، عمره
وبعض ، "اآلجرومية"و، "نخبة الفكر وشرحها"و، "األمهات الست"فسمع ، سفرته األخرية

وكان يتردد إلَى الذي كان ، وكان يحفظ املتون غيبا، وغريها" تصريف العزي"و، "األلفية"
وجد واجتهد وثابر حتى بلغ ، ان بعيد على قدميه كما أخربنا غري مرةيدرسه فيها إلَى مك

وحاز اإلجازة ِفي فَن الْحديث من شيخه أحمد اهللا بن ، الدرجة الْمرموقَة والرتبة القصوى
ثُم عاد ، أمري القرشي بالسند الْمتصل ِبمؤلفي الكتب الستة ِفي سنة سبع وخمسني وثلثمائة

وعِرضت ، وأقبل على الْمطَالَعة والتحصيل، ثُم جاور ِبمكَّة،  بلده ولقي بعض مشايخهاإلَى
وأن يكون مدرسا ِفي دار الْحديث وغري ، عليه وظائف ِفي بلده منها إدارة مدرسة الْمجمعة

مفِتي ذلك؛ فأباها كلها واتجه ِفي شهر صفر إلَى مقاطعة جازان بعد أن استشار شيخه الْ
 .  الشيخ محمد بن إبراهيم-سابقًا-األكرب 

وكان يجذب إليه بعض الناس الذين ، ولَما وصل صامطة استأجر دكانا وعمل له فيه بضاعة
فوصل إليهم ِفي نصف ، ثُم سافر إلَى بلده ليصل أوالده، يتوسم فيهم الرغبة ِفي طلب العلم

واشترى كتبا ، ثُم كَر راجعا إلَى الْجنوب، ذي الِْحجةوبقي عندهم إلَى نصف ، ذي القعدة
وافتتح فيه ، -رِحمه اهللا-وبعد وصوله عمر عريشا ِفي دار الشيخ ناصر خلوفة ، من مكَّة

= 
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؛ "السبل السوية"وعليه مشى حافظ ِفي نظم ، -هللا تعالَىرِحمهما ا- )١(الْحكمي
                                                 

= 

مع عمي ) ٥٩(وكنت ِممن زاره ِفي عام ، )’١٣٥٩ صفر سنة ٢(الْمدرسة السلفية ِفي يوم 
د نمحجمي ، جميحسن بن مد نمحا اهللا-وحسني بن ممهِحمأواصل ِفي ذلك ، -ر ولَم

وهو العام الذي ازدهرت فيه الْمدرسة ، )’١٣٦٠(ثُم انقطعت للدراسة ِفي أول عام ، العام
 ). ٦٢(وتعيني الناِبِهني فيها عام ، وقد بدأ الشيخ بفتح بعض الْمدارس، وكثر فيه الطالب

وذهب كثري من طالبه إلَى        ،  )٦٤، ٦٣،  ٦٢(صيبت منطقة صامطة بقحط شديد ِفي األعوام           ولَما أ 
 ِفي تلك    -رِحمه اهللا   -فتح الشيخ     ، البالد الِْخصبة من البلدان الْمجاورة للبحث عن لقمة العيش           

ع   وما زال يتوس   ،  وغري ذلك،  وبيش ، ومدرسة ضمد  ، والبيض،  كمدرسة الْخضراء   : البالد مدارس 
 . -رِحمه اهللا-ِفي الْمدارس حتى عمت مدارسه مقاطعة جازان وأبها وغري ذلك                

ولَم يزل جاهدا ِفي نشر الدعوة من خالل بثِّ الْمدارس والتعليم حتى صدر قرار بإلغاء 
تجه إلَى وا، فَجلَس ِفي بيته يتلو القرآن، ألسباب اهللا أعلم ِبها) ’١٣٧٩(مدارسه ِفي عام 

، ) سنة٧٤(عن عمر يبلغ ) ’١٣٨٩(بناء الْمساجد وحفر اآلبار حتى وافاه األجل ِفي عام 
وال ننسى أنه ما نال الذي ناله إالَّ ، ولقد أحيا اهللا أمما من الْجهل بعلمه ودعوته ومثابرته

د إلغاء مدارسه يلهج بالثناء ولَم يزل بع، ثُم بتأييد الدولة وعطائها الْمتواصل، بعون من اهللا
،  ورفع درجته ِفي الفردوس األعلى، على الْمسئُولني والدعاء لَهم، رِحمه اهللا رحمة واسعة

 .واألئمة الْمهذبني، والدعاة الْمصلحني، فلقد كان من الرجال األفذاذ
، وأعجوبة الزمان ِفي الذكاء، هرونابغة الد، حافظ العصر، حافظ بن أحمد بن علي الْحكمي) ١(

يأِتي عليها ، تسمى اآلن باخلمس، قرية من قرى الْحكَّامية، بقرية السالم) ’١٣٤٢(ولد ِفي 
وكانوا ينزلون الْجاضع لقرابة ، وكان يرعى لَهما الغنم، نشأ عند أبويه، الزفلت إلَى صامطة

فَذَهب إلَى ، فكتب إليه، شيخ الذي نزل الْمنطقةفسمع حافظ بال، وألسباب معيشية، لَهم فيه
وذلك أن الشيخ أملى عليه وعلى ، وقابله فرأى فيه موهبة الذكاء العظيم، الْجاضع هو وطلبته

فطلب من أبويه تفريغه ، فحفظها من مجلس واحد، وشرحها لَهم، "تحفة األطفال"زمالءه 
وقد فَرغَه ، )’١٣٥٩(وكان ذلك ِفي عام ، الوقتولكنهما لَم يتمكَّنا ِفي ذلك ، للدراسة

وبعد سنة بدأ يعيد ، وصار أعجوبة الزمان، فدرس وبز األقران، والده ِفي أول عام الستني
 وأول ٦١(وذلك ِفي عام ، وبعد سنتني تقريبا بدأ يدرس زمالئه، الدرس الذي يلقيه الشيخ

= 
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 ). اثنتني وستني تقريبا
وقد ، ثُم بعد ذلك تابع التأليف، "سلم الوصول ِفي التوحيد" نظم كتابه )’١٣٦٢(وِفي عام 

، جاِثما بني دوالبني من الكتب، ِفي ذلك العريش) ’١٣٦٦(بقي ِفي صامطة إلَى ِنهاية عام 
 . يقرأ ويؤلف ويدرس

ِتي فتحها  وانشغل هو بالتجول على الْمدارس الَّ، وقد اعتمد عليه شيخه أخريا ِفي التدريس
نيل السول ِفي تاريخ األمم وسرية : "���وألف ِفي هذه الفترة معظم مؤلفاته ، مؤخرا
، "اللؤلؤ الْمكنون ِفي علم الْمصطلح"و، "وسيلة الْحصول من علم األصول"و، "الرسول

معارج "و، "دليل أرباب الفالح ِفي علم الْمصطَلح"و، "النور الفائض ِفي علم الفَرائض"و
 . وغري ذلك، "الرد على من رد عليها"و، "القاتية"و، "لقبول شرح سلَّم الوصولا

حج ، وأرسل ألوالده فَحجوا، -رِحمه اهللا-حج الشيخ عبد اهللا ) ’١٣٦٦(وِفي ِنهاية عام 
وحج معه ِفي ذلك ، فزوج ابنته الصغرى على الشيخ حافظ ِبمكة بعد ِنهاية الْحج، ِبهم عمه

والشيخ ، وأخوه الشيخ محمد، ام الشيخ حسني بن عبد اهللا حكمي ابن عم الشيخ حافظالع
 . والشيخ محمد القرِني، حسن زيد

فبقي ِفي السالمة ، كَلَّفَه الشيخ عبد اهللا أن يبقى ِفي بيش) ’١٣٦٧(وِفي عودِتهم ِفي عام 
 العلم من كل مكان من أهل الْمنطقة وبقي فيها يؤمه طالب، ثُم انتقل إلَى مدينة بيش، فترة

ثُم ، وبقي ِفي جازان عاما، فعين مدرسا ِفي الْمدرسة الثانوية ِبجازان، )’١٣٧٣(حتى عام 
وبقي يعمل فيه إلَى توفِّي ِفي ، )’١٣٧٤(عين مديرا ِلمعهد صامطة عند إنشائه ِفي غُرة عام 

)١٣٧٧/ ١٢/ ١٨’ .( 
 كَلَّفَِني أنا وإياه -رِحمه اهللا-أذكر أن الشيخ ،  شعلَةً ِفي الذكاء-رِحمه اهللا-ولقد كان 

وِفي ، وِفي اليوم الثاِني كذلك، فحفظت ِفي اليوم األول ثُمنا وهو حفظ جزًءا، ِبحفظ القرآن
وهو يحرس ِلي فيما ، وِفي كل هذه الثالثة أيام أنا أحرس له فيما حفظ، اليوم الثالث

 . ورفع درجته ِفي عليني، فرِحمه اهللا رحمة واسعة، تحفظ
وكأنه  ، فأنكر ذلك،  أنه كان ينام مبكرا-رِحمه اهللا-أخربت بعض من كتب عنه : ملحوظة

   !! ال يعقل أن يكسب هذا العلم من ينام مبكرا: يقول

 : وأجيب على ذلك بأمرين  
= 
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 : حيث قال
      اربأَخ تِر أَتهِفـي الْج كَـذَاك 

 ِبهـا وكُـلٌّ قَد روى ِلما حضر       

 ثُــم  رواهمــا مفصلَيــِن

     اررلَِة اْإلسمسـاَء ِفـي الْبجو 

       قَدِبي وا النهـرأَس قَـدروهج 

 ِوأَنـس قَـد شاهـد الْحالَيـن

مع ترجيح " الفتح" ِفي تعليقه على )١(وإليه مالَ الشيخ عبد العزيز بن باز
 . اإلسرار على الْجهر كَما سيأِتي

أحاديث اإلسرار رواها أصحاب الصحاح والسنن والْمسانيد  : فإن قيل
 . ها وصحتهاوالْمعاجم؛ فلذلك تكون أرجح لشهرِت

 :  فالْجواب عنه من وجوه●
وقد عارضه روايته هو   ، أنَّ حديث اإلسرار عن أنس وحده: الوجه األول

 . ورواية غريه كَما مضى
وتارة ، فتارة يروي اإلسرار، أن الرواية عن أنس مختلفة: الوجه الثاِني

 . وتارة يخرب بأنه قد نسي الْجميع، أخرى يروي الْجهر
وذلك أن أنسا طال عمره حتى نيف على : والْجمع حاصل بني هذه الروايات

 . ومن طال عمره هذا الطول؛ فإنه البد أن ينسى كثريا، الِْمائة

                                                 

= 

فقد كنت أالحظ أيام كنا ننام سواء ِفي الْمدرسة ، ثرياأنه ال يسهر ك: إني أقصد ِبمبكر: أوالً
 . أنه ال يتجاوز الرابعة أو الرابعة والنصف بالتوقيت الغروِبي ِفي ذلك الِْحني

 -وهو من أخص أصدقائه-ولقد حدثِني الشيخ حسن زيد ، أنه كان سريع الِْحفظ بطيء النسيان: وثانيا
 . فرِحمه اهللا. إذا راجعت الدرس مرة ال أحتاج إلَى مراجعته سنة-ِبحمد اهللا-إني : أنه قال له

 . ِفي أول هذا الْجزء-رِحمه اهللا-تقَدمت ترجمة الشيخ عبد العزيز بن باز ) ١(
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بعد أن   ) ١٤٣(توفِّي ِفي ، )٢( والد الْمعتمر)١(وسليمان بن طرخان التيمي
،  أربعا وخمسني سنةفيكون قد عاش ِفي القرن األول، عاش سبعا وتسعني سنة

 يطرقه وعلى هذا فإنه قد أخذ عنه الْجهر قبل أن              ، منها سبع وأربعون ِفي حياة أنس            
فأجابه  ، )٣(ثُم نسي فسأله أبو مسلمة سعيد بن يزيد       ، وحني كان يؤم الناس   ، الِكبر 

لذين ثُم تذكر اإلسرار؛ فأجاب به قتادة ِبحضرة جماعة من أقرانه ا، بأنه قد نسي
 . ثُم تذكر الْجهر أيضا؛ فأجاب به قتادة أيضا، تتلمذوا على أنس بن مالك

 : حيث قال) ٢٢٨ص/ ٢ج" (الفتح"وبقريب من هذا الْجمع جمع الْحافظ ِفي 
 سأله فلعله تذكره لَما، وغايته أن أنسا أجاب قتادة بالْحكم دون أِبي مسلَمة"

، أو قاله لَهما. ما سألِني عنه أحد قبلك: ية أِبي مسلَمةقتادة؛ بدليل قوله ِفي روا
 .’ا". فإنَّ قتادة أحفظ من أِبي مسلمة بال نزاع، فحفظه قتادة دون أِبي مسلَمة

 . ال من قوله، أما سليمان التيمي فقد أخذ الْجهر من فعل أنس: قلت
يث أنس نفي الْجهر وإذا انتهى البحث إلَى أن محصل حد: ثُم قال الْحافظ

فمتى وجدت رواية فيها ، بالبسملة على ما ظهر من طريق الْجمع بني الروايات
ال ِلمجرد تقديم رواية الْمثبت على الناِفي؛ بل ألن أنسا ، إثبات قُدمت على نفيه
ثُم أبا بكر وعمر وعثمان خمسا وعشرين ،  عشر سننيجيبعد أن يصحب النِبي 

                                                 

ثقة عابد من ، نزل ِفي التيم فنسب إليهم، سليمان بن طرخان التيمي أبو الْمعتمر البصري) ١(
 ).٢٥٩٠ت (تقريب . ’ا).  سنة٩٧(وله ، )١٤٣(مات سنة ، الرابعة

مات سنة ، ثقة من كبار التاسعة، يلَقَّب الطفيل، معتمر بن سليمان التيمي أبو محمد البصري) ٢(
 ).٦٨٣٣(تقريب . ’ا. وقد جاوز الثمانني، )١٨٧(

ثقة من ، أبو مسلمة سعيد بن يزيد بن مسلمة األزدي ثُم الطاحي أبو مسلمة البصري القصري) ٣(
 ).٢٤٣٢ت (تقريب . ’ا. روى له الْجماعة، الرابعة
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 فلم يسمع منهم الْجهر ِبها ِفي صالة واحدة؛ بل لكون أنس اعترف بأنه ال سنة؛
ولَم يستحضر ، ثُم تذكر منه االفتتاح ِبها سرا، يحفظ هذا كأنه لبعد عهده به

   .’ا. الْجهر بالبسملة؛ فَيتعين األخذ ِبحديث من أثبت الْجهر
 لَّم ما دوالصواب تقدي، هذا فيه نظر: وتعقبه الشيخ عبد العزيز بن باز فقال

عليه حديث أنس من شسألةلصحته وصراحته ِفي هذه ؛ة اإلسرار بالبسملةرعيالْم  ،
كما علم ذلك ِفي األصول ، وكونه نسي ذلك ثُم ذكره ال يقدح ِفي روايته

ان  كجعلى أن النِبي : وتحمل رواية من روى الْجهر بالبسملة، والْمصطَلح
 .’ا. وِبهذا تجتمع األدلة، يجهر ِفي بعض األحيان؛ ليعلم من وراءه أنه يقرؤها

فثبت ، ولَم يختلف عنهم، أن الْجهر قد ثبت من رواية غريه: الوجه الثالث
وهو أحفظ القوم وصحبته ، وعنه موقوفًا، من رواية أِبي هريرة مرفوعا كَما تقَدم

 .  متأخرةجللنِبي 
ِبحرصه الشديد على متابعة وهو معروف ، ت عن ابن عمر من فعلهوثب

 . السنن
ورواه عبد الرزاق ، وثبت عن ابن عباس من فعله ومرفوعا يحتمل الصحة

وليست رواية أنس وحده بأولَى باالتباع من روايته مع ، عن أبي بن كعب أيضا
 . غريه

 وكونها من الفَاِتحة يلزم منه أن ،أن البسملة آية من الفَاِتحة: الوجه الرابع
وتجهر ، فتسر فيما تسر فيه الفَاِتحة والسورة، تكون تبعا لَها ِفي اإلسرار والْجهر
ولوال أن اإلسرار ثابت؛ التجه عدم جواز ، فيما تجهر فيه الفَاِتحة والسورة

 . واهللا أعلم، إسرارها فيما تجهر فيه الفَاِتحة والسورة
أن اإلسرار دائما يؤدي إلَى ترك البسملة عند كثري من : الوجه الْخامس
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ومن ترك آية من الفَاِتحة فصالته ، ومن ترك البسملة ترك آية من الفَاِتحة، الناس
 . #الَ صالَةَ ِلمن لَم يقْرأ ِبفَاِتحِة الِْكتاِب$: جباطلة؛ لقول النِبي 

ويلزم من ذلك بطالن ، ية من الفَاِتحة كَما تقَدموقد صح أن البسملة آ
واهللا ، والتنبيه عليه، وهذا أمر يجب التنبه له، صالة من لَم يقرأها مع الفَاِتحة

 . أعلم
 . واهللا املستعان، والْحاجة داعية، فالْمقَام مقام بيان، ومعذرة عن اإلطالة
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]١٠٤[ حم نعِن ِسِريينِد بةَ ، مريرأَِبي ه نولُ$:  قَالَ�عسا رلَّى ِبنج اهللا ص 
 يشالْع يالتى صدِإح-ِسِريين نةَ: قَالَ ابريرو ها أَباهما، سأَن سيتن لَِكنقَالَ-و  :

لَّمس ِن ثُميتكْعا رلَّى ِبنٍة ، فَصبشِإلَى خ ِجِدفَقَامسٍة ِفي الْموضرعم ، ها كَأنهلَيكَأَ عفَات
وخرجِت السرعانُ ِمن ، ووضع يده الْيمنى علَى الْيسرى وشبك بين أَصاِبِعِه، غَضبانُ

، فَهابا أَنْ يكَلِّماه، وعمروِفي الْقَوِم أَبو بكٍْر ، قُصرت الصالَةُ: فَقَالُوا، أَبواِب الْمسِجِد
يا رسولَ اهللا، أَنِسيت أَم : فَقَالَ، ذُو الْيديِن: يقَالُ لَه، وِفي الْقَوِم رجلٌ ِفي يديِه طُولٌ

؟ ولُ ذُو الْيديِنأَكَما يقُ: فَقَالَ. بلْ نسِيت: فَقَالَ. ولَم تقْصر، لَم أَنس: قُصرِت الصالَةُ؟ قَالَ
ثُم ، ثُم كَبر وسجد مِثْلَ سجوِدِه أَو أَطْولَ، ثُم سلَّم، فَتقَدم فَصلَّى ما ترك. نعم: فَقَالُوا

رفَكَب هأسر فَعمِثْلَ ، ر دجسو ركَب لَثُمأَطْو وِده أَوجس ،كَبو هأسر فَعر ثُما ، رمبفَر
أَلُوهس ،لَّمس ٍن قَالَ: قَالَ، ثُميصح نانَ برأَنَّ ِعم ئْتبن :لَّمس ثُم#

)١( . 

<|†�Ö] 

Jديثعلى نقص:  موضوع الْح لَّمهو إذا سسجود الس . 
                                                 

،  الْجماعةوكَرره ِفي، )٤٨٢(رقم ، تشبيك األصابع ِفي الْمسجد: باب، أخرجه البخاري ِفي الْمساجد) ١(
، ١٢٢٨، ١٢٢٧(وكَرره برقم ، )٧١٥، ٧١٤(رقم ، إذا شك يأخذ بقول غريه: باب

 .بشرح النووي) ٥/٦٧(السهو ِفي الصالة والسجود له : م ِفي بابوأخرجه مسل، )١٢٢٩
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Jاتدفرالْم   : 
ِشيي العالتال: إحدى صوت، العشي هو ما بعد الزدرالروايات ِفي وقد و 

، وتارة بالْجزم بالعصر، وتارة بالْجزم بالظهر، فتارة بالشك، تعيينها مختلفة
وجزم ، والْجمع بني هذه الروايات حاصل بأن الراوي تردد مرة فروى بالشك

 . وبالعصر مرة، بالظهر مرة
 . استند عليها: اتكأ

 . فَعالَن من الغضب: كأنه غضبان
بني أصابعهش كأدخل بعضها بني بعض: ب . 

ويجوز ، وفتح الراء الْمهملَة، بفتح السني الْمشددة: وخرجِت السرعان
 . والْمتعجلون فيه، الْمساِرعون للخروج: أي، إسكانها

وبفتحها وضم الصاد ، وكسر الصاد مبِني للمجهول، بضم القاف: قصرت
 . وعلى الوجه الثاِني فاعل،  والصالة على الوجه األول نائب فاعل،مبِني للمعلوم
 . خوف يصحبه تعظيم: أي، من الْهيبة وهي الْخشية: هابا

 . صاحب اليدين: ذو اليدين
سأَن ر، لَمقْصت لَمحسب علمي: أي: ْو . 
 . أخربت: نبئت
J اِليمى اإلجعنالْم  : 

 ِبحق اهللا وأقومهم  ، وأحسنهم تحمالً     ، أثبتهم قلوبا      و،  الرسل أكمل الناس عقوالً     
 أكمل جورسول اهللا ، ومع هذا فإنهم لَم يخرجوا عن حدود البشرية، تعالَى

ومع ذلك فقد طَرأ عليه النسيان ِبحكم بشريته؛ ليشرع ، الرسل ِفي هذه الصفات
 . اهللا لعباده أحكام السهو
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فَسلَّم على ،  صالتي العشي الَِّتي هي الظهر أو العصرفقد صلى ِبِهم إحدى
،   ج وسكَت الصحابة؛ ظنا منهم أنَّ الصالةَ قصرت؛ استبعادا للنسيان منه                         ،  ركعتني  

فَأجاب بنفي ! أقصرت الصالة أم نسيت يا رسول اهللا؟: فَقَام ذو اليدين وسأله
فَصلَّى    ،  فأخربوه أنه قد نسي       ،  لصحابة  وبعد ذلك استثبت من ا        ،  الْجميع حسب علمه      

ولَم يحفظ ابن         ، يكرب ِفي كل انتقال       ،  ثُم سجد للسهو سجدتني        ،  ثُم سلم   ،  ما ترك   
 .  بواسطةوحفظه عن عمران بن حصني       ،  سريين السالم من حديث أِبي هريرة       

Jديثفقه الْح  : 
 أو من ابن سريين؟ هل هو من أِبي هريرة، اختلفت الرواية ِفي الشك: أوالً

 وهل هي الظهر أو العصر؟

 . والْحقيقة أن مثل هذا الشك ال يضر؛ السيما ومحل الْحكم محفوظ
 : جاختلف العلماء ِفي جواز النسيان على النِبي : ثانيا
 . وإنما يتعمد صورة النسيان ليسن، ال يجوز النسيان عليه مطلقًا: فقيل

 .  أنه نسيجوهذا باطلٌ قطعا؛ إلخباره : ق العيدقَالَ ابن دقي
 من حيث يزعم جإذ يكَذِّب رسوله !! ليت قائل هذا القول استحيا من اهللا: قلت

وقد فَرق جماعة من ، ويرفع من قدره، وينتقصه من حيث يزعم أنه يغاِلي فيه، أنه ينزهه
 . ا النسيان ِفي الثاِني دون األولوأجازو، واألفعال، العلماء بني األقوال التبليغية
 . وهو مذهب عامة العلماء والنظار: قال ابن دقيق العيد

إنه ال يقر على : وأهل هذا القول قالوا، وهذا الْحديث ِمما يدل عليه
 . النسيان ِفي األفعال التبليغية احترازا عما فعله ِبحكم الِْجِبلَّة

 . -األقوال واألفعال: أي-لْجميع وأجاز آخرون النسيان ِفي ا
، أما القاضي عياض فقد نقل اإلجماع على عدم جوازه ِفي األقوال التبليغية

 ". الفتح"وتعقبه الْحافظ ِفي 
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الذي دلَّت عليه اآليات القرآنية جوازه ِفي األقوال التبليغية مقيدا : قلت
 ﴾       ﴿: له تعالَىكَما ِفي قو، بالْمشيئة الشرعية

  .]٧-٦:األعلى[
 ﴾            ﴿: وقوله تعالَى

 . وهو التأخري،  ال من النسأ.﴾﴿: من النسيان ِفي. ]١٠٦:البقرة[
ولكن اهللا منحهم أعلى ، أنَّ الرسلَ بشر: والذي يجب أن يتفَطَّن له الْمسلم

ال البات الكَمجرريدى ، شفْلَة حتم من الغهسربل وزيادة على ذلك أن اهللا ح
 . وهذا شيء يختصون به دون غريهم، ِفي النوم

 . #والَ تنام قُلُوبهم، ِإنَّ اَألنِبياَء تنام أَعينهم$: وِفي الْحديث
انت فإذا ك، وهذا يطَّرد فيما إذا لَم تكن مصلحة التشريع ِفي النسيان

مصلحة التشريع ِفي النسيان؛ ردهم اهللا إلَى الطبع البشري؛ لكي يحقِّق بذلك 
إذا نسيتم : حكما لوال النسيان لَم يتحقَّق على الوجه الْمطلوب؛ ألنه لو قال لَهم

وذلك ، ما كان له األثر الكامل الذي يحصل بالصورة الفعلية. كذا؛ فافعلوا كذا
 . واهللا سبحانه أعلم بالصواب، ج بنسيانه ال يكون إالَّ

وأقَر . #ِإني بشر أَنسى كَما تنسونَ$: �وِلهذا قال ِفي حديث ابن مسعود 
 . #بلَى قَد نِسيت$: ذا اليدين حني قال له

، فهو لَم يثبت؛ ألنه من بالغات مالك. #بلْ أُنسى، الَ أَنسى$: أما حديث
 . واهللا أعلم، كَما نص على ذلك أصحاب الْحديث، وجد ذلك مسنداولَم ي

جواز البناء على ما تقَدم بعد . #وصلَّى ما ترك$: يؤخذ من قوله: ثالثًا
 .وإليه ذهب الْجمهور، السالم والكالم

 . ونقل عن سحنون أنه ال يجيز البناء إالَّ إذا سلَّم على اثنتني
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الشوكاِني عن الْهادوية أنهم ال يجيزون البناء فيما خرج منه الْمصلي ونقل 
 . نسخ ذلكإالَّ أنهم قد ادعوا ، والْحديث دليل عليهم، بسالمني

 . وإسالمه كان متأخرا، البناء عمران بن حصني ورد أنه قد روى
 ؟ دد بوقت أم الاختلف القائلون بالبناء ِفي جوازه هل يتح: رابعا

واألولَى أن يرجع ِفي ذلك إلَى العرف ، ما لَم يطل الفصل: فقال الْجمهور
،   الْمسجدفإن فيه السرعان خرجوا من باب            ،  فيما زاد على الوارد ِفي هذا الْحديث            

خلَ قَد د$: وِفي رواية،  قَام إلَى خشبة ِفي الْمسجد فَاتكَأ عليهاجوأن النِبي 
هتيالباقي. #ب مى على الركعتني األوليني، وأتفإذا زاد على ذلك، ومع هذا فقد بن ،

 . واهللا أعلم، أو تلبس بعبادة أخرى؛ أعاد الصالة من جديد، وفحش الفصل
فقد سلَّم ، يؤخذ من الْحديث أنَّ السجود ال يتعدد بتعدد السهو: خامسا

، واستثبت من الباقني، وراجع ذا اليدين، واتكأ على الْخشبة، ومشى، موقَا، جالنِبي 
 . أنَّ سجود السهو يتداخل: وهو، وهذا هو مذهب الْجمهور، ولَم يسجد إالَّ سجدتني

إن : وقيل، وحكي عن األوزاعي وابن أِبي ليلى أن السجود يتعدد بتعدد السهو
، وإن كان كل واحد من جنس، واحد سجد لَهما سجدتنيكان السهوان من جنس 

 . وهو رواية عن أحمد، كأن يكون أحدهما زيادة واآلخر نقصا؛ سجد لكل واحد سجدتني
رواه أبو داود من طريق إسماعيل  . #ِلكُلِّ سهٍو سجدتاِن$: واستدلوا ِبحديث

اهللا  وهذا الْحديث رواه عن عبيد         ، اميني  وفيه كالم؛ إذا روى عن غري الش       ، ابن عياش   
، ودحيموثَّقه عثمان الدارمي         ، بن عبيد أبو وهب الكالعي الدمشقي أحد الشاميني              ا

 شيبة  عند ابن أِبي  )١( وتابعهم الْهيثَم بن حميد الغساِني       .  ال بأس به   : وقال ابن معني  
                                                 

صدوق من ، رِمي بالقدر، أو أبو الْحارث، الْهيثَم بن حميد الغساِني موالهم أبو أحمد) ١(
 ).٧٣٦٢(التقريب ترجمة . ’ا. السابعة
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 . )١("الْمصنف"ِفي 
،  والسيما وله شواهد،  ِمما يطَّرحوالْمهم أن الْحديث بسنده هذا ليس

لكل ساٍه : وقد تأوله بعضهم أن الْمعنى، وتأويل الْحديث أولَى من اطِّراحه
 . واهللا أعلم، سجدتان؛ جمعا بينه وبني سائر األحاديث

أو بظن التمام ال ، يؤخذ منه أن تعدد األفعال الْمنافية للصالة سهوا: سادسا
، وفَرق ِفي هذا مذهب الشافعي بني األفعال الكثرية والقليلة، صالةتبطل ال

أفاده ، واستدل لعدم البطالن ِبما ذُِكر ِفي الْحديث، فأبطلوا بالكثرية دون القليلة
 . -رِحمه اهللا-ابن دقيق العيد 

 . يؤخذ منه دليل على مشروعية سجود السهو: سابعا
 . ل على أنه سجدتانيؤخذ منه دلي: ثامنا
 لَم يفعله إالَّ جيؤخذ منه دليل على أنه ِفي آخر الصالة؛ ألن النِبي : تاسعا
، والِْحكْمة ِفي ذلك احتمال وجود سهو آخر؛ فيكون جابرا للكل، ِفي آخرها

ثُم تبين له أنه لَم يكن ِفي آخرها؛ لزمه ، وفَرع الفقهاء على ذلك أنه لو سجد
 . )٢(ذكر ذلك ابن دقيق العيد، إعادته ِفي آخر الصالة

وعلى هذا فإنه يلزم الْمسبوق إذا سجد مع إمامه ِفي أثناء صالته أن : قلت
 .)٣(واهللا أعلم، يعيده ِفي آخرها إذا انفرد

                                                 

عن زهري ، د الكالعيعن عبيد اهللا بن عبي، رواه الْهيثَم، )٢/٣٣(مصنف ابن أِبي شيبة ) ١(
 .عن ثوبان، الِْحمصي

 ).٢/٤٧٣" (العدة على شرح العمدة"انظر ) ٢(
 رواية عن وهو ، ولو كان قد سجد مع إمامه قبل السالم          ، ألن موضع سجود السهو ِفي آخر الصالة          ) ٣(

، )٢/٤٤٠" (غِنيالْم"انظر ، -رِحمهما اهللا-وقول لإلمام الشافعي ، اإلمام أحمد بن حنبل
 .سمو األمري تركي بن عبد العزيز: طبع
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 . يؤخذ منه أن السجود ِفي مثل هذه الصورة محله بعد السالم: عاشرا
 : اء ِفي ذلك وقد اختلف العلم●

 . فذهب الشافعي إلَى أن سجود السهو كله قبل السالم
 . وذهب أبو حنيفة إلَى أنه كله بعد السالم

وإن كان لزيادة فهو ، وذهب مالك إلَى أنه إذا كان لنقص فهو قبل السالم
 . بعد السالم

ما  كَجذهب أحمد إلَى أنه يسجد ِفي الْمواضع الَِّتي سجد فيها الرسول 
دجالم، سالم نسجد فيه قبل السفيه قبل الس دجفيه بعد ، فما س دجوما س

 . السالم نسجد فيه بعد السالم
والْمشهور ِفي ، هذا ما نقله أهل الْحديث عن مذهب اإلمام أحمد

 . التخيري: الْمذهب
 . وقبله أفضل، بعدهويجوز السجود للسهو قبل السالم و: قال ِفي الْمحرر

ولعل ، وقد أوصل الشوكاِني األقوال ِفي موضع سجود السهو إلَى ثَمانية
ويخير ،  كَما سجدهاجالراجح منها أن يسجد العارف ِبمواضع سجود النِبي 

وإلَى التخيري ذَهب جماعةٌ من ، من ال علم عنده بني السجود قبل السالم وبعده
 . -رِحمه اهللا-وهو الذي رجحه البيهقي ، قنيالْمحقِّ

يؤخذ منه وجوب سجود السهو على الْمأمومني مع إمامهم : الْحادي عشر
ولَم ، جوإن لَم يحصل منهم سهو؛ ألن جميع الْمأمومني سجدوا مع النِبي 

يس علَى من  لَ$: واستدل لذلك ِبما رواه الدارقطِني بلفظ، يحصل منهم سهو
وهاِم ساِإلم لْفِه، خلَيفَع اما اِإلمهفَِإنْ س ،لْفَهخ نلَى معوِفي سنده خارجة بن . #و

 . مصعب وهو ضعيف
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 ِفي ترجمة عمر بن )١(وِفي الباب عن ابن عباس رواه أبو أحمد بن عدي
 ". فتح. "’ا. وهو متروك، أِبي عمر العسقالِني

 : الْحديث األول له مفهومان:  قلت●
ومقتضاه أن سهو ، أنه ليس على من خلف اإلمام سهو: الْمفهوم األول

 . الْمأموم ال يوجب سجودا ال عليه وال على إمامه
وهذَا ، إيجاب السجود على الْمأموم مع إمامه وإن لَم يسه: الْمفهوم الثاِني

 . ال من هذا الْحديث الضعيف، ابتؤخذ داللته من حديث الب
يؤخذ منه مشروعية التشهد لسجود السهو إذا كان بعد : الثاِني عشر

أما إذا كان ، وبه قال أحمد وإسحاق وبعض الشافعية وبعض الْمالكية، السالم
وحكي عن الليث ، السجود قبل السالم؛ فالْجمهور على أنه ال يعيد التشهد بعده

 .  وهو رأي شاذإعادته
والقول ِفي مشروعيته ِفي السجود الذي بعد السالم هو األرجح؛ ِلما روى 

عن محمد بن عبد اهللا ، الترمذي من طريق محمد بن يحيى النيسابوري
عن ، عن خالد الْحذاء، عن ابن سريين، عن أشعث بن عبد الْملك، األنصاري
 صلَّى ِبِهم جأَنَّ النِبي $: �عمران بن حصني عن ، عن أِبي املهلب، أِبي قالبة

 . #ثُم سلَّم، ثُم تشهد، فَسجد سجدتيِن، فَسها
وِفي بعض النسخ . هذا حديث حسن صحيح غريب: قال أبو عيسى

 . االقتصار على التحسني فقط
                                                 

، )٢٧٧(ولد سنة ، والناقد الْخبري أبو أحمد عبد اهللا بن عدي الْجرجاِني، هو اإلمام الْحافظ الكبري) ١(
لَم يصنف : الذي يقول فيه ابن تيمية" الكامل ِفي الضعفاء"وله كتاب ، )٣٦٥(وتوفِّي سنة 
 .مثلهِفي الضعفاء 
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 .  فقطذي التحسنيوالذي نقله العلماء عن الترم: -رِحمه اهللا-قال أحمد شاكر 
،   مقَاربوال يسكت إالَّ على ما هو صحيح أو       ، ورواه أبو داود وسكت عليه       

 . ووافقه الذَّهِبي. صحيح على شرط الشيخني: وقال، ورواه الْحاكم
ووهموا ، ضعفَه البيهقي وابن عبد الرب وغريهما": "الفتح"وقال الْحافظ ِفي 

فإن الْمحفُوظ عن ابن سريين ، لْحفَّاظ عن ابن سريينأشعث ِلمخالفته غريه من ا
وروى السراج من طريق سلمة بن : قال، ِفي حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد

 ... لَم أسمع شيئًا ِفي التشهد : قال. التشهد: "علقمة قلت البن سريين

ديث وكذا الْمحفُوظ عن خالد الْحذاء ِبهذَا اإلسناد من ح: إلَى أن قال
كما أخرجه مسلم فصارت زيادة أشعث شاذَّة؛ ، عمران ليس فيه ذكر التشهد

لكن ورد ، ال أحسب التشهد ِفي سجود السهو يثبت: وِلهذَا قال ابن الْمنذر
وعن الْمغرية بن شعبة عند ، والنسائي، التشهد عن ابن مسعود عند أِبي داود

 . وِفي إسنادِهما ضعف، البيهقي
 . إنَّ األحاديث الثالثة ترتفع إلَى درجة الْحسن:فقد يقال

وقد صح عن ابن مسعود من قوله أخرجه ، وليس ذلك ببعيد: قال العالئي
 . فتح. ’ا". ابن أِبي شيبة
 : والقول بتحسينه هو األولَى؛ بل هو أقل ما يقَال فيه ِلما يأِتي: قلت
 الْملك وأشعث بن عبد، ي علم الْمصطَلحأن زيادة الثقة مقبولة كَما تقَرر ِف: أوالً

، روى له البخاري: أي) خ(ورمز له ، ثقة ثبت: الِْحمراِني قال فيه الْحافظ
 . وتوهيم الثقة خالف األصل

أنَّ هذه الزيادة ال تعارض رواية الْجماعة حتى يحكَم بشذوذها ؛ ألن : ثانيا
وإذا كان كذلك؛ فإنَّ هذه ، لتشهد بنفي وال إثباترواية الْجماعة لَم تتعرض ل
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 . الزيادة تعد ِبمثَابة حديث مستقل
:  أي- �أنَّ نفي محمد بن سريين يحمل على حديث أِبي هريرة : ثالثًا

 كما ثبت ذلك ِفي صحيح -أنه لَم يسمع ِفي التشهد شيئًا من حديث أِبي هريرة
،  علقمةعن سلمة بن، حدثنا حماد: مان بن حرب قالحدثنا سلي: حيث قال، البخاري

 ". ليس ِفي حديث أِبي هريرة: ِفي سجدتي السهو تشهد؟ قال: "قال ِلمحمد
 . واهللا أعلم، بل إنَّ هذا النفي يشعرك أن هناك رواية عن غريه: قلت

فنبئت أن عمران بن حصني : يؤخذ من قول محمد بن سريين: الرابع عشر
وهو ، مشروعية السالم من سجود السهو إذا كان بعد السالم. #ثُم سلَّم$: لقا

،  فيجب الْمصري إليه لثبوته ، -رِحمه اهللا-عند مسلم  �ثابت من حديث عمران 
 . واهللا أعلم
 تابعوا  -رضوان اهللا عليهم-ورد ِفي هذا الْحديث أنَّ الصحابة :  تنبيه●

؛ ولذلك قال جه على نقص الحتمال النسخ ِفي حياة النِبي  ِفي تسليمجالنِبي 
، لَم أَنس$: فأجاب بقوله. #أَقَصرِت الصالَةُ يا رسولَ اهللا أَم نِسيت؟$: ذو اليدين

 . #بلْ نِسيت$: فقال ذو اليدين، حسب علمي: أي. #ولَم تقْصر الصالَةُ
 يجوز للمأمومني أن يتابعوا اإلمام إذا سلم ومن هنا ينبغي التنبيه على أنه ال

على نقص، أو يتابعوه على الزيادة؛ بل يجب عليهم أن يسبحوا له، فإن رجع إلَى 
وعليه ،  بطلت صالته-وهو يعلم بالسهو-الصواب وإال فارقوه، ومن سلم معه 

 . وباهللا التوفيق، واهللا أعلم. أن يِعيد من جديد
 : ديث من الْمسائل غري ما يتعلق بالسهو ما يأِتيوِفي الْح:  ملحق●

وشبك بين $: فيه جواز التشبيك بني األصابع بعد تمام الصالة؛ لقوله: أوالً
،  فيخصص النهي الوارد ِفي ذلك ِبما قبل الصالة؛ جمعا بني الْحديثني. #أَصاِبِعِه
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 . ، واهللا أعلم-رِحمه اهللا-حكمي وإلَى ذلك ذهب شيخنا حافظ بن أحمد الْ
وأنهما أفضل الصحابة؛ بل ، فيه فضيلة أِبي بكر وعمر ِفي الصحابة: ثانيا

ويرد فيه على الشيعة ِفي تقديِمهم لعلي بن أِبي طالب ، أفضل األمة على اإلطالق
 . -رضوان اهللا عليهم أجمعني-عليهما 

 . ج عليه الصحابة من إجالل لرسول اهللا فيه ما كان: ثالثًا
يؤخذ منه أنَّ من أنكر شيئًا بناء على ما ِفي ظنه ال يعد كاذبا وال : رابعا

 . وإن تبين خالف ذلك، آِثما
ثُم تبين خالف ذلك؛ ، أن من حلَف على شيء ِبحسب علمه: ويفَرع عليه
 . واهللا أعلم، وال يلزمه حنث،  تكون يمينه فَاِجرةًوال، فإنه ال يعد آِثماً
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أَنَّ $: -جوكَانَ ِمن أَصحاِب النِبي - �وعن عبِد اهللا بِن بحينةَ  ]١٠٥[
 ِبيجالنرلَّى ِبِهم الظُّهص  ،ِلسجي لَمِن ويِن اُألولَييتكْعِفي الر فَ، فَقَام اسالن قَام

هعالَةَ، مى الصى ِإذَا قَضتح ،اِلسج وهو ر؛ كَبهِليمست اسالن ظَرتانو ، دجفَس
لِّمسلَ أَنْ يِن قَبيتدجس ،لَّمس ثُم#

)١(. 

<|†�Ö] 

J        ديثالتشهد األول           :  موضوع الْح كرت نهو ِلمامشروعية سجود السسهو.  
Jاتدفرالْم   : 

 . بعد تمام الركعتني: أي: فقام من الركعتني األوليني
تأكيد " لَم يجلس"وجملة ، لَم يجلس للتشهد األول: أي: ولَم يجلس

 . للفعل قام
 . أكملها: أي: قَضى الصالة

 . توقَّعوا أن يسلِّم: أي: وانتظر الناس تسليمه
Jاِلمى اإلجعني الْم  : 

وتابعه الناس ِفي ، فقام وتركه،  عن التشهد األولجسها النِبي الكريم 
وسجد ، ولَم يبق سوى السالم؛ كبر وهو جالس، القيام حتى إذا أكمل الصالة

 . وكان ذلك السجود جربا للتشهد الْمتروك، ثُم سلَّم، سجدتني قبل السالم
                                                 

،  )٨٢٩(رقم الْحديث   ، من لَم ير التشهد األول واجبا  : باب، أخرجه البخاري ِفي صفة الصالة) ١(
)  ٥/٥٨(وأخرجه مسلم ِفي السهو        ، )١٢٢٥ و  ١٢٢٤( وِفي ،  )٨٣٠( التشهد ِفي األول     :  وباب

 .بشرح النووي
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Jديثفقه الْح  : 
إنَّ السجود إذا كان من نقص؛ فهو قبل : ذ من الْحديث دليل ِلمن قال يؤخ

 وليس فيه دليل على مطلق السجود عن -رِحمه اهللا-وهو قول مالك ، السالم
فقد ثبت من حديث أِبي هريرة الْماضي وعمران بن ، النقص أنه قبل السالم

اللَّهم إالَّ أن ،  سهوه عن نقصوكان،  سجد بعد السالمجأنَّ النِبي : حصني
 . ونقص ال ينجرب إالَّ باإلتيان به، يقَال بالفرق بني نقص ينجرب بالسجود
وهم . إن سجود السهو كله بعد السالم: نعم؛ فيه دليل على من قال

 . واهللا أعلم، الْحنفية
 . يؤخذ منه أن التشهد األول والْجلُوس له غري واجبني: ثانيا

وال يجرب الواجب إالَّ ، من حيث إنه جرب بالسجود: قال ابن دقيق العيد
 . بتداركه وفعله
هذا يتمشى على مذهب من يرى أنَّ الواجب نظري الفرض : قلت
أما على مذهب من يفَرق بينهما كالْحنابلة والْحنفية؛ فإنَّ الواجب ، كالشافعية

 . واهللا أعلم، والركن ال يجرب إالَّ باإلتيان به، جود السهوعندهم يجرب بس
فإنه هنا ترك ، يؤخذ منه أن سجود السهو ال يتعدد بتعدد السهو: ثالثًا

وقد تقَدم فيه بحثٌ ِفي ، وسجد لَهما سجدتني، التشهد األول والْجلُوس له
 . الْحديث السابق

تابعة الْمأمومني لإلمام على القيام عن هذا يؤخذ منه وجوب م: رابعا
 . الْجلُوس إذا استمر

 . إذا تذَكَّر اإلمام قبل أن يستتم قَائما؛ فعليه أن يعود: خامسا
 ؟ وهل عليه سجود سهو أم ال




	��א����م��� ١٤٣  > ��������د

 : ِفي ذلك خالف
 واستدلوا ،والشافعي إلَى أنه ال سهو عليه         ،  واألسود  ، وعلقمة   ، ذهب النخعي   

:  قَالَ�عن الْمغرية بن شعبة ، وأحمد، وابن ماجه، ِبما رواه أبو داودعلَى ذلك 
 . #ِإذَا قَام أَحدكُم ِمن الركْعتيِن فَلَم يستِتم قَاِئما فَلْيجِلس$: جقَالَ رسول اهللا 

ويسجد سجدتي ، سوِإنْ استتم قَاِئما فَالَ يجِل، والَ سهو علَيِه$: وِفي رواية
 #يسجد$: ومداره على جابر الْجعفي وهو متروك، وقد صحح األلباِني رواية                 . # السهوِ 

 ).٩٠٩( صحيح أِبي داود رقم ِفي
لَم أخرج ِفي كتاِبي عن : قال أبو داود بعد إخراج هذا الْحديث من طريقه

 . جابر الْجعفي غري هذا الْحديث
وإن لَم يستتم لفعل ، ام أحمد والعترة إلَى أنه يجب السجودوذَهب اإلم

أنه تحرك ِللِْقياِم ِفي $: القيام؛ ِلما رواه البيهقي والدارقطِني عن أنس موقوفًا عليه
ثُم سجد ، فَسبحوا لَه فَقَعد، الركْعتيِن اَألِخريتيِن ِمن الْعصِر علَى ِجهِة السهِو

 . #هِذِه السنةُ$: وِفي بعض طرقه قال. #للسهِو
، عن يحيى بن سعيد، تفَرد به سليمان بن بالل": التلخيص"قَالَ الْحافظ ِفي 

 . ورجاله ثقات، عن أنس
 : ألمور ثالثة، وِبهذَا يظهر رجحانُ مذهب اإلمام أحمد ومن معه: قلت
وما كان . #هِذِه السنةُ$:  أنسا قال ِفي بعض طرق الْحديثأنَّ: أولُها

 . كذلك؛ فهو ِفي حكم الرفع كَما تقَرر من علم الْمصطَلَح
 . ولَم يفصل،  سجد ِفي حديث البابجأنَّ النِبي : ثانيها
وكل سهو يجب ، أنَّ التحرك للقيام على سبيل النسيان والوهم سهو: ثالثها

 . وغريه. #ِلكُلِّ سهٍو سجدتاِن$: كما أفاده حديث، يجرب بالسجودأن 
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،  أما حديث جابر الْجعفي فهو مع ضعفه مخالف للنصوص الصحيحة
الَ سهو إالَّ ِمن ِقيام $: وكذلك حديث ابن عمر عند الْحاكم والبيهقي والدارقطِني

: ِفي سنده أبو بكر العنسي، فهو ضعيف أيضا. #أَو جلُوس عن ِقياٍم، عن جلُوٍس
رغم أن الذَّهِبي قد وافَق الْحاكم ، وإن كان ابن أِبي مريم فهو ضعيف، مجهول

 . واهللا أعلم، وجلَّ من ال يغفل، على تصحيحه
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قَالَ رسولُ :  قَالَ�الصمِة اَألنصاِري عن أَِبي جهيٍم الْحاِرِث بِن  ]١٠٦[
لَو يعلَم الْمار بين يدِي الْمصلِّي ماذَا علَيِه ِمن اِإلثِْم؛ لَكَانَ أَنْ يِقف أَربِعين  $: جاهللا 

#خيرا لَه ِمن أَنْ يمر بين يديِه
)١(. 

 . #أَو سنةً، أَو شهرا، ِري أَربِعين يوماالَ أَد$: قَالَ أَبو النضِر

<|†�Ö] 

. )٢(عبد اهللا بن جهيم: ترجمة الصحاِبي أبو جهيم، قال ابن دقيق العيد
أبو جهيم بن الْحارث بن األنصاري له صحبة عن : للذَّهِبي" الكاشف"وقال ِفي 

 . وعبد اهللا بن يسار، بسر بن سعيد
J   لي     : ديث  موضوع الْحصي الْمدار بني يالوقوف وأنه أعظم من  ، بيان إثْم الْم

                                                 

، )٥١٠(رقم الْحديث ، ي الْمصليإثْم الْمار بني يد: باب، أخرجه البخاري ِفي أبواب السترة) ١(
 . سترة الْمصلي: ِفي باب) ٢/٢٢٤(ومسلم 

لكن ): ١/٥٨٥(قال الْحافظ ِفي الفتح . #ِمن اِإلثِْم$: ولَم يذكر ِفي شيء من األصول كلمة
 . #من اإلثِْم: يعِني$: ِفي مصنف ابن أِبي شيبة

عبد اهللا بن جهيم بن الْحارث بن : قيل: ل الْحافظوقا، عبد اهللا بن جهيم: قال ابن دقيق العيد) ٢(
بِقي ، �ابن أخت أبي بن كعب ، اسمه الْحارث بن الصمة صحاِبي معروف: وقيل، الصمة

 ).٨٠٨٣ت. (�إلَى خالفة معاوية 
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 . مدة طويلة من الزمن
J اتدفرالْم  : 

 . أمامه: أي: بني يدي الْمصلي
 . واالستفهام للتفخيم، أي شيء عليه: ماذا عليه
 . لبيان الِْجنس" ِمن: "من اإلثْم
 . جواب لو: لكان

،  خربها" خريا"و،  عليه ِفي تأويل مصدر اسم كانإن وما دخلت: أن يقف
 . لكان الوقوف أربعني خريا له من الْمرور بني يديه: أي

J اِليمى اإلجعنالْم  : 
بين الشارع الْحكيم أنَّ أعظم مشقَّة تحصل على العبد ِفي الدنيا هي أيسر 

،  كالْمرور بني يدي الْمصليعلى العبد من يسري اإلثْم على ما يظنه العبد سهالً
فَمشقَّة الوقوف أربعني يوما الذي هو أقل احتماالً ِفي تفسري األربعني أخف من 

 . إثْم الْمرور بني يديه
J ديثفقه الْح : 
الرواية الْمشهورة أنَّ زيد بن خالد الْجهِني أرسل بسر بن سعيد إلَى : أوالً

عن أِبي ، وتابعه سفيان الثوري، واية مالك بن أنسوهذه ر، أِبي جهيم يسأله
فَرواه عن أِبي ، وخالفهما ابن عيينة، وغريِهما، وابن ماجه، النضر عند مسلم

 كما .أرسلِني أبو جهيم إلَى زيد بن خالد أسأله: عن بسر بن سعيد قال: فقال، النضر
. ’ا. واب رواية مالكالص: وقال، وخطأه يحيى بن معني، رواه ابن أِبي خيثمة

 . ويمثل به ِلمقلوب السند
ِفي كتابه . #ِمن اِإلثِْم$: أنه أثبت جملَة" العمدة"ِعيب على صاحب : ثانيا

وإنما ، فَلم ترد ِفي شيء من الصحاح والسنن والْمسانيد، مع أنها ليست ثابتة
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وخالفه جميع رواة البخاري . #ثِْمِمن اِإل$: وردت ِفي رواية للكشميهِني وحده
 . #ِمن اِإلثِْم: يعِني$: وورد ِفي رواية البن أِبي شيبة، فَرووه بدوِنها

وكذلك هو ِفي رواية ، -مشكوك فيه: أي-مميز أربعني غري متعني : ثالثًا
كما أخرجه ، وكذلك رواه الْحافظ عن ابن عيينة، غري ابن عيينة رواية واحدة

 . وسعيد بن منصور وغريهم، وابن أِبي شيبة، أحمد
لَكَانَ أَنْ يِقف أَربِعين  $: فقال، وورد ِفي رواية ِفي مسند البزار بالْجزم

ويبعد أن يكون الْجزم والشك من راٍو : فقال، وأشار الْحافظ إلَى ضعفها. #خِريفًا
 . واحٍد ِفي حالة واحدة

وأنَّ الْمار قد عرض ، تحريم الْمرور بني يدي الْمصلييؤخذ منه : رابعا
، أو كانت له سترة، نفسه إلثْم كَبري وخطر عظيم؛ إذا كان الْمصلي بدون سترة

 . ومر بينه وبينها
 : وأربع حاالت،  وقد قَسم ابن دقيق العيد الْمرور إلَى أربعة أقسام●

كانت له : أي-والْمصلي لَم يتعرض ، لمار مندوحةأن يكون ل: األولَى
 . ؛ فيختص الْمار باإلثْم-سترة

،  والْمصلي قد تعرض، وهو أالَّ يكون للمار مندوحة، عكس ذلك: الثانية
 . ؛ فيختص الْمصلي باإلثْم-ترك السترة: أي-

 . الْمصلي؛ فال يأثَمان معاولَم يتعرض ، أالَّ يكون للمار مندوحة: الثالثة
 . والْمصلي قد تعرض؛ فَيأثَمان معا، أن يكون للمار مندوحة: الرابعة

وظاهر الْحديث يدلُّ على الْمنع : -بعد أن ساق كالم ابن دقيق العيد-قال الْحافظ 
 .)١( صالتهي منولو لَم يجد مسلكًا؛ بل يقف حتى يفرغ الْمصل، من الْمرور مطلقًا

                                                 

 ).١/٥٨٦" (الفتح"راجع ) ١(
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وهذا هو الْحق؛ ألن الْحديث علَّق اإلثْم على الْمرور ولَم يفصل؛ بل : قلت
 . واهللا أعلم، جعل الوقوف مدة طويلة خير من الْمرور

يؤخذ منه أنَّ اإلثْم الْمترتب على الْمعصية ِفي اآلخرة وإن قَلَّ فهو : خامسا
 . واهللا أعلم،  الدنيا مهما كانت شديدة وفظيعةأعظم من أي مشقَّة ِفي
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ِإذَا صلَّى $:  يقُولُجسِمعت رسولَ اهللا :  قَالَ�عن أَِبي سِعيٍد ] ١٠٧[
فَِإنْ أَبى ، هفَأَراد أَحد أَنْ يجتاز بين يديِه؛ فَلْيدفَع، أَحدكُم ِإلَى شيٍء يستره ِمن الناِس

قَاِتلْهطَانٌ، فَلْييش وا همفَِإن#
)١( . 

<|†�Ö] 

J        ديثلي    :  موضوع الْحصةُ الْمرتبني            ،  س رمأراد أن ي نيدي   ومشروعية دفع م
 . الْمصلي وبني سترته

J فرداتالْم  : 
 . يمنع قطع صالته: أي: إذا صلى أحدكم إلَى شيء يستره من الناس

 . يمنعه من الْمرور أمامه: أي: دفعهفلي
 . ليدفعه دفعا شديدا: أي: فليقاتله

والشيطان  ، فصار لذلك شيطانا  ، مدفوع بأمر الشيطان  : أي : فإنما هو شيطان    
طَنى، مأخوذ من شعنِبم :دته: أي. بعمبعيد عن اهللا وعن رح . 

J اِليمى اإلجعنالْم  : 
وأهم أعمال الدين ،  الْحزم والْحيطة ِفي األمور كُلِّهايأمر الشرع باتخاذ

واتخاذ السترة لَها قبل ، لذلك حثَّ الشارع الْحكيم على العناية ِبها، الصالة
،  والدنو من السترة ومنع من أراد قطع صالته بالْمرور بينه وبينها، الدخول فيها

فالشيطان هو الذي ، فإنما هو شيطان،  الشديدومقَاتلته إن أصر على ذلك بالدفع
 . وأهمها الصالة، يحرص على قطع أعمال الْخري

                                                 

) ٥٠٩(رقم الْحديث ، ن مر بني يديهيرد الْمصلي م: باب، أخرجه البخاري ِفي أبواب السترة) ١(
 .نووي) ٤/٢٢٣(وأخرجه مسلم ِفي أبواب السترة ، وفيه قصة) ١/٥٨١(
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J ديثفقه الْح : 
فَأَراد أَحد ، ِإذَا صلَّى أَحدكُم ِإلَى شيٍء يستره ِمن الناِس$: يؤخذ من قوله: أوالً

يؤخذُ منه أن الدفع ال يجوز إالَّ إذا صلَّى إلَى . #... عهأَنْ يجتاز بين يديِه؛ فَلْيدفَ
وقد ورد تقييد جواز الدفع بوجود السترة من رواية سليمان ، سترة معتبرة شرعا

 . ابن الْمغرية وهو هذا اللفظ
نبه ، أخرجها البخاري ِفي بدء الْخلق، وورد من رواية يونس غري مقيد

وذكر عن اإلسماعيلي أن سليم بن حيان تابع يونس على ، الْحافظعلى ذلك 
 . والْمطلَق محمول على الْمقيد: عدم التقييد عن حميد بن هالل قال

ولكن الذي يظهر ِلي أن التقييد إنما هو ، وهي القاعدة األصولية: قلت
 .  لوجوب الدفع أو استحبابه

 . فإنه ال يستحب له الدفع مع تقصريهوإذا قَصر بترك السترة؛ 
 ؟  وهل يجوز للمار أن يمر بني يديه●

هذا هو ظاهر كالم الْحافظ فيما ، واألولَى تركه، ِفي هذه الْحالة ال يحرم
 ". الروضة"نقله عن الشافعية ِفي 

ى ذلك؛  إالَّ أن يضطر الْمار إلَ اللَّهم: وقال، وتعقبه الشيخ عبد العزيز بن باز
 . لعدم وجود متسع إالَّ ما بني يديه

الظاهر من حديث أِبي جهيم السابق عدم جواز الْمرور وإن لَم يِجد : قلت
كَما يتضح من قصته ، وهو الذي فهمه راوي الْحديث أبو سعيد الْخدري، متسعا

 . مع الشاب
لِّمسى يار لو وقف حتليوماذا يضري الْمصالْم  ، ِبيلَكَانَ أَنْ $:  يقولجوالن

 !! ؟#يِقف أَربِعين خيرا لَه ِمن أَنْ يمر بين يديِه
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أنَّ الدفْع ال يجوز إالَّ . #ِإلَى شيٍء يستره ِمن الناِس$: يؤخذ من قوله: ثانيا
كما ثبت عند مسلم ، ر مؤِخرةَ الرحلوهي قد، عند وجود السترة الْمعتبرة شرعا

 . -رضي اهللا عنهم أجمعني-وطلحة بن عبيد اهللا، وأِبي ذر ، من طريق عائشة
 -ِفي غَزوِة تبوك: وِفي لَفٍْظ- جسِئلَ رسولُ اهللا $: ولفظ حديث عائشة

 . #ِمثْلُ مؤخرِة الرحِل: عن سترِة الْمصلِّي؟ فَقَالَ
الْجمل هو الذي يوضع على ظهر     : -بالراء الْمشددة والْحاء الْمهملَة              -لرحل   وا 

 . للركوب عليه
أقل ما يجزئ ِفي سترة الْمصلي : فقالوا، وِبهذه األحاديث أخذَ الْجمهور

 . وذلك ذراع أو ثلثَي ذراع على خالف، مثل مؤخرة الرحل
 ؟  السترة واختلفوا ِفي جلة هذه●

 . كجلة الرمح: فقال مالك
السترِة يجِزئ ِمن    $:   قَالَ ج  عن النِبي     ،�وروى عبد الرزاق عن أِبي هريرة            

 . #ِمثْلُ مؤخرِة الرحِل ِفي ِدقَِّة الشعرِة
وهو يدل ، وليس عندهما آخره، صحيح على شرط الشيخني: قال الْحاكم
 . واهللا أعلم،  ِفي الْجلةعلى عدم التحديد

وإسحاق إلَى حديث الْخطِّ الذي رواه أبو داود ، وقد ذهب اإلمام أحمد
عمار  وقد ضعف هذَا الْحديث ِبجهالة حريث بن        . # فَمن لَم يِجد فَلْيخطّ خطا     $: وفيه  

 أو أِبي عمرو ،وحفيده أِبي محمد بن عمرو بن حريث، الراوي له عن أِبي هريرة
 . ابن محمد بن حريث

أخربِني إسماعيل : ورواه عبد الرزاق ِفي الْمصنف من طريق ابن جريج قال
 . حريثفأسقط الواسطة وهو ابن  . عن أِبي هريرة، عن حريث بن عمار، ابن أمية
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عن     ،ثأِبي عمرو بن حري      : وسماه  ، ورجح ابن خزيمة رواية بشر بن الْمفَضل          
الطَّحاوي    عن " التهذيب"ونقل الْحافظ ِفي . إنه مضطرب: وقال، وضعفَّه األلباِني، أبيه

وقال    . حديث الْخطِّ ضعيف    : ونقل الْخالل عن أحمد أنه قال      . مجهول  : أنه قال  
وال يخطُّ الْمصلي : وقال الشافعي ِفي سنن حرملة         . وال يثبت   ،  ال يصح  : الدارقطِني   

 ). ١٢/١٨١(تهذيب . ’ا. ديه إالَّ أن يكون ِفي حديث ثابت فيتبعبني ي
وهو أولَى من ، عن الْخطِّ؟ فَوصفَه مقَوسا كالِْمحراب: وسئل اإلمام أحمد

 . إالَّ أن دليله ضعيف كَما تقَدم، قول من قال يكون مستقيما عن يمني الْمصلي
 . ة الْمدافَعة ِلمن أراد الْمرور بينه وبني سترتهيؤخذ منه مشروعي: ثالثًا
●سنجب أو ت؟ وهل ت 

 . ذهبت الظَّاهرية إلَى الوجوب
ال أعلم أحدا من الفقهاء : حتى قال النووي، وذَهب الْجمهور إلَى السنية

 . قال بوجوب هذا الدفع
 . قول بالوجوبوتعقبه الْحافظ بأن الْمعروف عن الظاهرية ال

 الْمصلِّي وعلى هذا فيأثَم      ،  وال صارف  ،  الوجوب أظهر هنا لورود األمر        :  قلت 
 . إن قَصر فيه

 .  الندبيةاإلجماع على عدم الوجوب يصلح لصرفه من الوجوب إلَى           :  فإن قيل   
 . واهللا أعلم!! والظَّاهرية تقول بالوجوب، وأين اإلجماع: قلنا
جواز الْمقَاتلة . #فَِإنما هو شيطَانٌ، فَِإنْ أَبى فَلْيقَاِتلْه$: ن قولهيؤخذ م: رابعا

كَما فَسره فعل الراوي ِفي صدر هذا الْحديث عند ، بدفع أشد من الدفع األول
 . البخاري

أنَّ أبا سعيد كان ِفي يوم الْجمعة يصلي إلَى شيء يستره  : وحاصل القصة 
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فدفع أبو سعيد ِفي ، راد شاب من بِني أِبي معيط أن يجتاز بني يديهفأ، من الناس
فدفعه أبو سعيد ، فنظر الشاب فلم يجد مساغًا إالَّ بني يديه فَعاد ليجتاز، صدره

فشكى إليه ما لقي من ، ودخلَ على مروان، فنال من أِبي سعيد، أشد من األولَى
 سعيد؟ ما لك والبن أخيك يا أبا: فقال، لى مروانودخلَ أبو سعيد خلفه ع، أِبي سعيد

 . وتتمة حديث الباب. الْحديث...  يقول جسمعت النِبي : قال
فإن ذلك يتنافَى مع خشوع ، ولَم يِصب من حمل الْمقَاتلة على ظاهرها

 . واهللا أعلم، الصالة
جواز هذه التسمية لكل من . #فَِإنما هو شيطَانٌ$: يؤخذ من قوله: خامسا

وأن هذا االسم ال يختص بالشيطان ، أو فتح باب شر، حاول قطع عمل خريي
يالِْجن . 

          ﴿: واهللا تعالَى يقول
             ﴾ 

 . ]١١٢:األنعام[
،    سعيد لعموم حديث أِبي    يؤخذ منه مشروعية الدفع ِفي الْحرم الْمكي؛               :  سادسا  

 . -عندها: أي-وحكي عن ابن عمر أنه دفع ِفي الكعبة ، وبه أخذ جماعة من السلَف
،   وأنَّ ذلك عفو    ، وقد ذَهب آخرون إلَى سقوط الدفع والسترة ِفي الْحرم املكي            

 . ة الْحنفيومحمد بن  ،  وابن جريج    ، وطاوس  ، ابن الزبري   :  وِممن قال ِبهذا القول     
وعبد الرزاق ِفي ، وابن ماجه، والنسائي، مستدلني ِبما رواه أبو داود

جده  عن ،  عن أبيه   ، )١(الْمصنف من طريق كثري بن كثري بن الْمطلب بن أِبي وداعة      
                                                 

التقريب، رقم الترجمة    . كثري بن كثري بن الْمطلب بن أِبي وداعة السهمي الْمكي ثقة من السادسة   ) ١(
)٥٦٦٠.( 
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يِت والناس يطُوفُونَ ِبالْب،  يصلِّي ِفي الْمسجِد الْحراِمجرأَيت رسولَ اهللا $: قال
 . هذا لفظ عبد الرزاق. #لَيس بينه وبينهم سترةٌ، بينه وبين الِْقبلَِة بين يديِه

ثُم صلَّى ركْعتيِن ،  طَاف ِبالْبيِت سبعاجرأَيت رسولَ اهللا $: ولفظ النسائي
 . #نه وبين الطَّواِف أَحدولَيس بي، ِبِحذَاِئِه ِفي حاِشيِة الْمقَاِم
 الشوكَاِني  وقال ، حبيب األعظمي إلَى أنَّ فيه ِعلَّة        "  الْمصنف  "وقد أشار محقِّق     

، عن بعض أهله، الْحديث من رواية كثري بن الْمطَّلب بن أِبي وداعة": النيل"ِفي 
 . وِفي سنده مجهول. عن جده

عن   ، كثري رأيتها كلها متفقة على أنَّ الْحديث عن كثري بن                   الروايات الَِّتي     :  قلت 
 . عن جده، إالَّ رواية عند أِبي داود قال فيها عن بعض أهله، عن جده، أبيه

وعمرو  ، سفيان بن عيينة      :  وقد اتفق على الرواية األولَى ثالثة من الْحفَّاظ هم          
، وابن ماجه، ج عند النسائيوابن جري، )١(ابن قيس الْمالئي عند عبد الرزاق 

وكثري بن ، وهؤالء الثالثة كلهم ثقات أئمة مخرج لَهم ِفي الصحيحني وغريِهما
وجده الْمطلب بن أِبي وداعة السهمي صحاِبي من ، وأبوه مقبول، كثري ثقة

 . )٢(مسلمة الفتح
 عن :وإن كان قد ورد ِفي بعض الروايات، فَتبين ِبهذا صحة الْحديث

كما ِفي سنن أِبي داود؛ فإن ذلك البعض قد تعين بالرواية األخرى . بعض أهله
فإن ذلك يحمل على أنَّ الْحديث كَانَ مشهورا عند ،  وإن كان غري أبيه، أنه أبوه

وتارة ، وحدثَ به تارة عن أبيه، فحمله عن أبيه وعن غريه، أهل بيت الْمطلب
 . عن بعض أهله

                                                 

 ).٢/٣٥(ال يقطع الصالة شيء ِبمكَّة : أخرج ذلك ِفي باب) ١(
 ).٥٦٦٧ت برقم . (كثري بن الْمطلب بن أِبي وداعة، أبو سعيد الْمكي من الثالثة) ٢(
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خى منه تدليس ابن جريجوالذي ية له قد زال، شعابتا بأن ابن ، وبالْمعلم
فَاتضح بذلك صحة ، وبلد واحد، جريج وكثري مكيان وقد عاشا ِفي زمن واحد

 . وتعني األخذ به، الْحديث
، ولعل السبب ِفي العفو عن ذلك ِفي الْحرم؛ ألنه مثابة الْمسلمني ومجتمعهم

 . واهللا أعلم، )١(الزحام ما يصعب االحتراز معهفيقع فيه من 
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 .وابن جريج، ومحمد بن الْحنفية، وطاوس، حكى ذلك عبد الرزاق عن ابن الزبري) ١(



 ١٥٦  > �������א��������م

أَقْبلْت راِكبا علَى ِحماٍر أَتاٍن $:  قَالَبوعن عبِد اهللا بِن عباِس  ]١٠٨[
ِتالَماالح تزاهن ِئٍذ قَدموا يأنولُ اهللا ، وسرى ِإلَى غَجواِس ِبِمنلِّي ِبالنصِر  يي

#فَلَم ينِكر ذَِلك علَي أَحد، فَمررت بين يدي بعِض الصف، ِجداٍر
)١( . 

<|†�Ö] 

J ديثلي: موضوع الْحصي الْمدور بني يروهل يقطع صالته مرور ، الْم
 الِْحمار بني يديه؟

J اتدفرالْم  : 
 .  أتانة:وال يقال فيها، هي األنثى من الْحمر: أتان

 . قاربت االحتالم: ناهزت
ال يلزم : وقيل، كأنه يشري إلَى أنه كَانَ يصلي إلَى غري سترة: إلَى غري جدار

 . من عدم الِْجدار عدم السترة
J اِليمى اإلجعنالْم  : 

اهللا  ورسول   ،  ِبِمنى   ج أنه أقبل إلَى مصلَّى النبي         بيخرب عبد اهللا بن عباس        
الصف ثُم أرسلها ودخل ِفي    ،  فَمر باألتان بني يدي بعض الصف       ، صلِّي بالناس    يج

فلو كان مرور الِْحمار بني يدي الْمصلي يبطل الصالة؛ ألنكروا ذلك ، يصلِّي
 . ولكن عدم اإلنكار يدل على عدم اإلبطال، عليه

J@J@J@J@J 

                                                 

، ٤٩٣: (ِفيوأطرافه ) ٧٦(رقم ، متى يصح سماع الصغري: باب، أخرجه البخاري ِفي كتاب العلم) ١(
 ).٤/٢٢١(سترة الْمصلي : وأخرجه مسلم ِفي باب، )٤٤١٢، ١٨٥٧، ٨٦١
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 جت أَنام بين يدي رسوِل اهللا كُن:  قَالَتلوعن عاِئشةَ  ]١٠٩[
، فَِإذَا قَام بسطْتهما، فَِإذَا سجد غَمزِني؛ فَقَبضت ِرجلَي، وِرجالَي ِفي ِقبلَِتِه

اِبيحصا مِفيه سِئٍذ لَيموي وتيالْبو#
)١(. 

<|†�Ö] 

J ديثلي: موضوع الْحصترة الْموأن االضطجاع أ، س دعلي ال يصمام الْم
 . قطعا ولو كان من امرأة

J اتدفرالْم  : 
 . أمامه: أي: ج بني يدي رسول اهللا
 . ِفي محل سجوده: أي: ورجالي ِفي ِقبلته
لَيحل سجوده: فقبضت ِرجسحبتهما من م . 

 . أعدتهما إلَى مكَاِنهما األول: أي: بسطتهما
J اِليمى اإلجعنالْم  : 

،  وهو يصلِّي صالة الليلج أنها كانت تنام أمام النِبي لتخرب عائشة 
 .  قطعاجولَم يعده النِبي ، وليس له مكان يسجد فيه إالَّ موضع رجليها

J اس ، عائشة: فقه حديثَيبوابن عب : 
وهو ، الةيؤخذ من الْحديث أنَّ الْمرأةَ والِْحمار ال يقطعان الص: أوالً

ِإذَا قَام أَحدكُم $: جقَالَ رسولُ اهللا : معارض ِلحديث أِبي ذر عند مسلم بلفظ
                                                 

الصالة إلَى : باب،  أخرجه البخاري ِفي الْمرور بني يدي الْمصليلحديث عائشة ) ١(
، وكلها ِفي باب الْمرور، )٥١٥(ورقم ، )٥١٣(ورقم ، )٥١١(ورقم ، )٥٠٨(رقم ، السرير

 ).٤/٢١٨(وأخرجه مسلم 
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فَِإذَا لَم يكُن بين يديِه ، يصلِّي فَِإنه يستره ِمن الناِس ِإذَا كَانَ بين يديِه ِمثْلُ آِخرِة الرحِل
يا أَبا : قُلْت. والْكَلْب اَألسود ، والِْحمار، الْمرأَةُ: ِإنه يقْطَع صالَتهِمثْلُ آِخرِة الرحِل؛ فَ

يا بن : قَالَ! ذَر، ما بالُ الْكَلِْب اَألسوِد ِمن الْكَلِْب اَألحمِر ِمن الْكَلِْب اَألصفَِر؟
 . #الْكَلْب اَألسود شيطَانٌ: فَقَالَ،  كَما سأَلْتِنيجسأَلْت رسولَ اهللا ، أَِخي

:   يقْطَع الصالَةَ $: جوحديث أِبي هريرة عنده أيضا بلفظ قَالَ رسولُ اهللا 
 .#ويِقي ِمن ذَِلك ِمثْلُ مؤخرِة الرحِل، والْكَلْب، والِْحمار، الْمرأَةُ

قال ، داود من طريق ابن عباسوقد ورد تقييد الْمرأة بالْحائض عند أِبي 
: داودوقال أبو  . لَم يرفعه غري شعبة : قال يحيى بن سعيد   " : نصب الراية" الزيلعي ِفي 
 . عن ابن عباس، عن قتادة، وهمام، وهشام، وقفه سعيد
، فله حكم الرفع، وإذ قَد صح موقوفًا؛ فإنه ِمما ال مجال للرأي فيه: قلت
 . واهللا أعلم

 ؟ هل الْمراد به نقص األجر أو اإلبطال               :  وقد اختلف العلماء ِفي القطع الْمنصوص هنا                 
وِممن قال بذلك األئمة ، فذهب الْجمهور إلَى أن الْمراد به نقص األجر

 . والشافعي، ومالك، أبو حنيفة: الثالثة
اد بالقطع اإلبطال بالكليرةوذهب داود الظاهري إلَى أنَّ الْم ، ترم نفَم

فَمرت ، أو كانت له سترة، وهو بدون سترة، واحدة من هذه الثالث بني يديه
صرح بذلك ابن حزم ، ما عدا الْمرأة الْمضطجعة، بينه وبني سترته؛ بطلت صالته

 ". الْمحلَّى"ِفي 
لْمرأة واختلف قوله ِفي ا، وذَهب اإلمام أحمد إلَى اإلبطال بالكلب األسود

 . والِْحمار
 :   وقد استدل الْجمهور على عدم اإلبطال بأحاديث●
 . هذَان الْحديثان: منها: ٢-١
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 :  واعتذر القائلون بالقطع عن الْحديثني ِبما يلي●
والقطع مقَيد ، حديث عائشة ليس فيه حجة؛ ألنه لَم يكن فيه مرور: قالوا

 . التشويش دون االضطجاع أمام الْمصلِّيبالْمرور؛ ألنه يحصل به شدة 
أما حديث ابن عباس فإنه ليس فيه حجة أيضا؛ ألنه لَم يقطع بني اإلمام 

، وال بني الْمأمومني واإلمام؛ بل كان مروره بني يدي بعض الصف، وبني سترته
 .وهذا الْمرور ال يقطع الصالة

  
 

 

 

 

 

 

 ................................................موقفه 

:   ج  حديث أِبي سعيد الْخدري عند أِبي داود بلفظ قَالَ رسولُ اهللا                 :  ومنها   -٣
وِفي سنده مجالد بن . #فَِإنما هو شيطَانٌ، وادرُءوا ما استطَعتم، الَ يقَطَع الصالَةَ شيٌء$

وقد تغير ، ليس بالقوي: وقال الْحافظ،  مقروناأخرج له مسلم، سعيد الْهمداِني
وقال ، وأبو الوداك جرب بن نوف البكاِلي أخرج له مسلم أيضا، ِفي آخر عمره

 . صدوق يهم: فيه الْحافظ
بل يرتفع بالشواهد لدرجة الصحيح ، مثل هؤالء ال يطَّرح حديثهم: قلت

 . لغريه

 
 القبلة 

 

 

 السترة 
 

 

 اإلمام 

 مرور ابن عباس 

 الصف 
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من طريق عفري بن " الكبري"طرباِني ِفي حديث أِبي أمامة عند ال: ومنها -٤
الَ يقْطَع الصالَةَ $:  قالجعن النِبي ، عن أِبي أمامة، عن سليم بن عامر، معدان
وقد نقل الشيخ أحمد شاكر ِفي تعليقه على الترمذي أن الْهيثَمي قال ِفي . #شيٌء

وقال ،  بعفري بن معدانوضعفَه ابن الْجوزي. إسناده حسن": مجمع الزوائد"
 . عفري بن معدان الِْحمصي الْمؤذِّن ضعيف من السابعة": التقريب"الْحافظ ِفي 

وأما حديث أنس فأخرجه ": نصب الراية"حديث أنس قال ِفي : ومنها -٥
: عن صخر بن عبد اهللا بن حرملة؛ أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول، الدارقطِني

فَقَالَ ، فَمر بين أَيِديِهم ِحمار،  صلَّى ِبالناِسجأَنَّ رسولَ اهللا $ :عن أنس بن مالك
من :  قَالَجفَلَما سلَّم رسولُ اهللا ! سبحانَ اهللا! سبحانَ اهللا: عياش بن أَِبي رِبيعةَ

: قَالَ. ت أَنَّ الِْحمار يقْطَع الصالَةَإني سِمع، أَنا يا رسولَ اهللا: ؟ قَالَالْمسبح آِنفًا
 . #الَ يقْطَع الصالَةَ شيٌء

 الثقات  يحدث عن : وقال ابن عدي    ، وضعفَه ابن الْجوزي بصخر بن عبد اهللا        
ال تحل : وقال ابن حبان...  عامة ما يرويه منكر ومن موضوعاته ، باألباطيل
،   إنه وهم ِفي صخر هذا     :  وقال-وتعقبه صاحب التنقيح    -  قال الزيلعي  . الرواية عنه  

فإن صخر بن عبد اهللا بن حرملة الراوي عن عمر بن عبد العزيز لَم يتكَّلَم فيه ابن        
 .  صاِلحهو:  وقال النسائي   ، بل ذكره ابن حبان ِفي الثقات    ، عدي وال ابن حبان   

،  الْمعروف بالْحاجِبيوإنما ضعف ابن عدي صخر بن عبد اهللا الكوِفي
 .’ا. وغريِهما، والليث، روى عن مالك، وهو متأخر عن ابن حرملَة

غلط    ، صخر بن عبد اهللا بن حرملَة الْمدلَجي، حجازي مقبول    : وقال الْحافظ   
 . )١(وإنما الْمتهم صخر بن عبد اهللا الْحاجِبي، ابن الْجوزي فنقل عن ابن عدي أنه اتهمه

                                                 

 ).٢٩٠٧(رقم الترجمة " التقريب) "١(
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 . -إن شاء اهللا-وِبهذَا يتبين أن الْحديث من قبيل الْحسن 
والترمذي   "الْمحلَّى  " ِفي تعليقه على      -رِحمه اهللا  -  وقال الشيخ أحمد محمد شاكر         

 : بعد أن ساق الكالم الْمتقَدم
د  خالحدثنا هشام بن      : )١( ثُم إن الباغندي قال من مسند عمر بن عبد العزيز               " 
عن صخر بن ، )٤(عن بكر بن مضر الِْمصري، )٣(أنبأنا الوليد بن مسلم، )٢(األزرق

سمعت عمر بن عبد العزيز يحدث عن عياش ابن ربيعة : قَالَعبد اهللا الْمدلَجي 
 . مثل ما تقَدم. الْحديث. #... يصلِّي يوما ِبأَصحاِبِه جبينما رسولُ اهللا $: قال

إالَّ أن عمر بن عبد العزيز لَم يسمع من عياش ، ذا إسناد صحيحوه: قال
، ولكنه محمول على الرواية األخرى عن أنس، )’١٥(فقد مات سنة ، ابن ربيعة

، ومرة يرسله عن عياش، وكأن عمر لَما سمعه من أنس صار مرة يرويه عن أنس
 وخصوصا ند رواة الْحديث   وهذا كثري ع   ،  يريد بذلك رواية القصة ال ذكر اإلسناد    

 . القدماء
 والِْحمار  وهو صريح ِفي أن األحاديث الَِّتي فيها الْحكم بقطع الصالة بالْمرأة                  

وعياش من ، فقد سمع عياش أن الِْحمار يقطع الصالة، والكلب منسوخة
                                                 

تولَّى الِْخالفة ، اإلمام العادل الذي عد خامس الْخلَفَاء األربعة، عمر بن عبد العزيز بن مروان) ١(
 ).٤٩٤٠(رقم " التقريب"ترجمه ِفي ، وتوفِّي سنة إحدى ومائة ِفي شهر رجب، بعد سليمان

مات ، صدوق من العاشرة، أبو مروان الدمشقي، األزرقهشام بن خالد بن زيد بن مروان ) ٢(
 ).٧٢٩١(التقريب رقم . سنة تسع وأربعني ومائتني

من ، ثقة لكنه كثري التدليس والتسوية، أبو العباس الدمشقي، الوليد بن مسلم القرشي موالهم) ٣(
، )٧٤٥٦(التقريب . ’ا.  وتسعني-أو أول سنة خمس-مات آخر سنة أربع ، الثامنة

 ).١١/١٥١(والتهذيب 
ثقة ثبت من ، بكر بن مضر بن محمد بن حكيم الِْمصري أبو محمد أو أبو عبد الْملك) ٤(

 ).٧٥١(التقريب . وله نيف وسبعون، توفِّي سنة ثالث وسبعني ومائة، الثامنة
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،  يدعو لهجوكان النِبي ، ثُم حبس ِبمكَّة، هاجر الِْهجرتني، السابقني األولني
فأعلمه  ، ثُم غاب عن نسخه، فعلم الْحكم األول، كما ثبت ِفي الصحيحني

واستدالل طريف لَم ، وهذا تحقيق دقيق،  أنَّ الصالة ال يقطعها شيءجالرسول 
 ". الترمذي"و" الْمحلَّى"من تعليق أحمد شاكر على . ’ا". أَر من سبقَِني إليه

 بن  )٢( شعيب بن)١(والنسائي من طريق عبد الْملك،  داودما رواه أبو: ومنها -٦
عمر  عن محمد بن   ،  )٤(عن يحيى بن أيوب     ،  عن جدي  ،  حدثِني أِبي    :  قال )٣( الليث

: قال )٧(  �عن الفضل بن عباس       ،  )٦( عن العباس بن عبيد اهللا بن عباس          ،  )٥( ابن علي  
فَصلَّى ِفي صحراَء لَيس بين ، باِديٍة لَنا ومعه الْعباس ونحن ِفي جأَتانا رسولُ اهللا $

 .  #فَما بالَى ذَِلك، ِوِحمارةٌ لَنا وكَلْبةٌ تعبثَاِن بين يديِه، يديِه سترةٌ
 ذا فإنَّ ابن حزم الظاهري لَمديث رجاله كلهم ثقات؛ وِلهسند هذا الْح

                                                 

ثقة من ، عبد الْملك بن شعيب بن الليث بن سعد الفهمي موالهم الِْمصري أبو عبد اهللا) ١(
 ).٤١٨٥(التقريب ). ٢٤٨(مات سنة ، الْحادية عشرة

من كبار ، ثقة نبيل فقيه، أبو عبد اهللا الِْمصري، شعيب بن الليث بن سعد الفهمي موالهم) ٢(
 ).٢٠٨٥(التقريب . ’ا). ١٩٩(مات سنة ، العاشرة

من ، مام مشهورفقيه إ، ثقة ثبت، أبو الْحارث الِْمصري، الليث بن سعد الفهمي موالهم) ٣(
 ).٥٦٨٤(التقريب . ’ا). ١٧٥(مات سنة ، السابعة

صدوق ربما ،  أبو العباس الِْمصري-ِبمعجمة ثُم فاء بعدها قاف-يحيى بن أيوب الغافقي ) ٤(
 ).٧٥١١(التقريب ). ١٦٨(مات سنة ، من السابعة، أخطأ

مات ، وروايته عن جده مرسلَة، دسةصدوق من السا، محمد بن عمر بن علي بن أِبي طالب) ٥(
 ).٦١٧١(التقريب . ’ا. بعد الثالثني

 ).٣١٧٨(تقريب ترجمة رقم . مقبول من الرابعة، العباس بن عبيد اهللا بن عباس) ٦(
استشهد ِفي خالفة ، أكرب ولد العباس، الفضل بن عباس بن عبد الْمطلب بن هاشم الْهاِشِمي) ٧(

 .بعمر 
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جد شيئًا ياس بن عبيد اهللا وبني عمه يباالنقطاع بني عب لَّهفه به غري أنه أععض
 . الفضل بن العباس

عباسا ِممن روى عن عمه " اإلصابة"وقد ذَكَر الْحافظ ابن حجر ِفي 
 سمع   عن أبيه أن عباسا     "  الْجرح والتعديل    "وكذلك قال ابن أِبي حاِتم ِفي       ، الفضل

 . الفضلمن عمه 
، أعلَّه ابن حزم باالنقطاع: قال): ٥/١٢٣" (تهذيب التهذيب"وقال ِفي 

 . وهو كَما قال، ألنَّ عباسا لَم يدرك عمه الفضل: قال
أن رواية العباس : ِفي ترجمة الفضل) ٥/٢٨٠(وقَرر ِفي الْمصدر نفسه 

 . عن عمه مرسلَة
وِفي لفظ ،  ِفي صالتهجي عرض للنِبي حديث الشيطان الذ: ومنها -٧

، والطرباِني، والدارقطِني، وعزاه إلَى أحمد، صححه األلباِني ِفي صفة الصالة
، يا رسولَ اهللا: قَالُوا، فَلَما صلَّى، فَضم يده، وصلَّى صالَةً مكْتوبةً$: ولفظه

. #إالَّ أَنَّ الشيطَانَ أَراد أَنْ يمر بين يدي فَخنقته، الَ: الَأَحدثَ ِفي الصالَِة شيٌء؟ قَ
 . والْمروي ِفي الصحيحني أنه ِفي صالة الليل. الْحديث

وتبلغ ِبمجموعها درجة الصحة ، هذه األحاديث يعضد بعضها بعضا: قلت
عدم القطع الذي هو : واحدا هووهي تفيد مفَادا ، الَِّتي ال سبيل إلَى ردها

 . اإلبطال
، أِبي ذر: الْمراد بالقطع الوارد ِفي حديثَي: وقلنا: سواء سلكنا مسلك الْجمع

 . كما هو مذهب الْجمهور، وأِبي هريرة النقص ِبما يحصل للعبد من التشويش
،  -رِحمه اهللا-الذي مال إليه الشيخ أحمد شاكر : أو سلكنا مسلك النسخ

 . واهللا أعلم، وبه يقول بعض العلماء
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أن  . الْحديث. #...فَمررت بين يدي بعِض الصف $: يؤخذ من قوله: ثانيا
 . أو أن اإلمام سترة ِلمن خلْفَه، سترة اإلمام سترة ِلمن خلْفَه

إلَى " جمع الفوائد"ه ِفي عزا. #سترةُ اِإلماِم سترةٌ ِلمن خلْفَه$: أما حديث
ِفي سنده سويد بن ": أعذب الْموارد"وقال ِفي ، بضعف" األوسط"الطرباِني ِفي 

 ". مجمع الزوائد"كذا ِفي . عبد العزيز وهو ضعيف
، يؤخذ منه أنَّ لَمس الْمرأة ال يبطل الوضوء؛ إالَّ إذا كان بشهوة: ثالثًا

  ﴿: لق اللمس؛ مستدال بآية التيمموذهب الشافعي إلَى اإلبطال ِبمط
 .  ويرده تفسري ابن عباس للمالمسة بالِْجماع.]٤٣:النساء[ ﴾

فالْحق ، وِفي الْحديث دليل واضح على أن مطلق اللمس ال يبطل الوضوء
وذلك    ، أن اللمس ال يبطل الوضوء؛ إالَّ إذا كان بشهوة          : ما ذَهب إليه اإلمام أحمد     

 .  الشهوةومع وجود الْحائل ال تحصل   ،  ال يكون إالَّ بدون حائل   - أعلم واهللا-
حتى أن بيته ال  ،  من التقلل من الدنياجيؤخذ منه ما كان عليه النِبي : رابعا

 . واهللا أعلم، يتسع ِلمكَان يصلي فيه غري مضجع زوجته
وسيأِتي لذلك مزيد ، الةيؤخذ منه أن العمل اليسري ال يبطل الص: خامسا

 . واهللا أعلم، توضيح ِفي باب الْجمعة
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]١١٠ [ نأَِبي ع اِريصاألَن ِعيِن رِباِرِث بةَ الْحادولُ اهللا:  قَالَ�قَتسج قَالَ ر :
 .#ِإذَا دخلَ أَحدكُم الْمسِجد فَالَ يجِلس حتى يصلِّي ركْعتيِن$

<|†�Ö] 

J ديثسجد: موضوع الْحة الْمحيت . 
J اتدفرالْم  : 

 . ودخل فعل الشرط، ظَرفية شرطية" إذا: "إذا دخلَ
 . جواب الشرط وجزاؤه: فال يجلس

 . غاية للنهي عن الْجلُوس قبل الركوع" حتى: "حتى يصلي ركعتني
J اِليمى اإلجعنالْم  : 

 ِبيى النهلِّي ركعتني؛ ألن جنصجلس قبل أن يكل داخل للمسجد أن ي 
وتحية ملك      ، ومن دخل على الْملك بيته؛ البد أن يقَدم له التحية                  ، جد بيوت اهللا     الْمسا 

،   الْملُوك ورب األرباب وجبار السموات واألرض ومبِدعهما أن تخضع ِلجالله                 
 حيث جاهللا وقد أشار إلَى ذلك رسول      ، وتحِني جبهتك لعزته بأن تصلي له ركعتني             

#وا الْمساِجد حقَّهاأَعطُ$: يقول
)١( . 

                                                 

 ).٢٠٧٧٤(الكَنز ، )٨٢٤(رقم ، ابن خزيمة) ١(
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J ديثفقه الْح : 
فذهب الْجمهور إلَى أنها ، اختلف العلماء ِفي حكم هاتني الركعتني: أوالً

واتفق أئمة الفتوى على أن : فقال، إجماعا" الفتح"وحكاه الْحافظ ِفي ، سنة
حزم الذي صرح به ابن       و،  ونقله ابن بطَّال عن أهل الظاهر              . األمر ِفي ذلك للندب     

 .’ ا)١(عدمه
 : فقال، إلَى الوجوب" شرح العمدة" وجنح ابن دقيق العيد ِفي ●
ونقل عن بعض الناس أنهما واجبتان؛ تمسكًا بالنهي عن الْجلُوس قبل "
وعلى الرواية األخرى الَِّتي وردت بصيغة األمر؛ يكون التمسك بصيغة ، الركوع

ومن أزالَهما عن ، وظاهر النهي التحريم، شك أن ظاهر األمر بالوجوباألمر وال 
 .’ ا)٢("الظاهر فهو محتاج إلَى دليل

 : تعليقًا على قول ابن دقيق العيد هذا" العدة" وقَالَ الصنعاِني ِفي ●
وإيجابهما هو الْجاري على مقتضى األوامر ، هذا هو الصواب : أقول"

وه الشارح قد أبان وجه ضعفه، اهيوالنوظهر من ، وهذا االعتذار الذي ذَكَر
وأمر ،  خطبتهجوقد قطع النِبي ، وهو الذي نختار، كالمه قوة القول بوجوِبِهما

وهو من ،  ولَم يصلهما؛ أمره بصالِتِهما-وهو يخطب-من رآه دخلَ الْمسجد 
 ". مؤكِّدات اإليجاب
بالوجوب ِفي  وكذلك الش حرإذا عرفت هذا؛ : "حيث قال" النيل"وكَاِني ص

 ". الح لك أن الظاهر ما قال أهل الظاهر من الوجوب
أما صرفه ، القول بالوجوب هو األولَى؛ لوجود األمر وال صارف: قلت

                                                 

 ).٥٣٨-١/٥٣٧" (فتح) "١(
 ).٢/٤٦٨" (شرح العمدة) "٢(
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 . #...خمس صلَواٍت كَتبهن اهللا $: ِبحديث
أَخِبرِني ما ، يا رسولَ اهللا$:  فَقَالجلنِبي وحديث األعراِبي الذي جاء إلَى ا

 . #الصلَوات الْخمس ِإالَّ أَنْ تطَّوع شيئًا: قَالَ. فَرض اهللا علَي ِمن صالٍَة
والَ أَنقُص ِمما فَرض اهللا ، والَِّذي أَكْرمك الَ أَطَّوع شيئًا$: وِفي آخره قال

ش لَيئًاعولُ . يسجفَقَالَ الر :قدِإنْ ص أَفْلَح ،قدةَ ِإنْ صنلَ الْجخد أَو# . 
صرف األمر عن الوجوب إلَى الندبية ِبهذين الْحديثني ليس ِبجيد  : أقول

 : ِلما يأِتي
 .  والليلةأنَّ هذين الْحديثني وردا ِفي الصلَوات الْمتكَررة ِفي اليوم :أوالً
، وأنَّ درجات الوجوب متفاوتة،  األظهر الفرق بني الواجب والفرض:ثانيا

 . فرضا وركنا: فأعلى درجات الوجوب وآكدها ما يسمى
والركن ِفي ، ما ال يصح الشيء بدونه كأركان اإلسالم الْخمسة: والركن

 فال تصح الصالة إالَّ العبادة ما ال تصح بدونه كالركوع والسجود ِفي الصالة؛
 . والركن ِفي العقد ما ال يصح العقد إالَّ به كأركان النكاح، باإلتيان ِبِهما

لكنها امتازت بزيادة تأكيد ِفي ، فهذه األركان هي ِفي األصل واجبات
، وال يصح بدوِنها، جزًءا ِمما هي فيه: أي، الوجوب؛ ولذلك كانت تعترب ركنا

 . وجود واجبات أخرى هي أقل منها ِفي الوجوبولكن ال ينفي ذلك 
 : وفَرقُوا بينهما

 . ما ال ينجرب بسجود السهو بدون اإلتيان به: بأن الركن ِفي الصالة مثالً
فهو ما ينجرب بالسجود من اإلتيان بالْمتروك كالتشهد األول : أما الواجب

 . وتكبري النقل عند من يرى وجوبه، مثالً
،  الركن ِفي الْحج ما ال يصح الْحج إالَّ به: فقالوا، قالوا ِفي الْحجومثل ذلك 
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والواجب ما يجربه الدم ، كالوقوف بعرفة والطَّواف والسعي، وال يجربه الدم
 . وما أشبه ذلك، والْمبيت ِبِمنى، ورمي الِْجمار، كالْجمع بني الليل والنهار بعرفة

 أو فرائض ِفي اإلسالم تعترب أركانا فيه ال يصح وجود واجبات: وهنا نقول
، بدوِنها ال ينفي وجود واجبات أخرى هي أقل من األولَى ِفي التأكيد واألهمية

 .)١(كما هو رأي الْحنفية والْحنابلة، والتفريق بني الفرض والواجب هو الْحق
خمس قد أوجبوا صلَوات أنَّ الذين حصروا الوجوب ِفي الصلَوات الْ: ثالثًا

وركعتي الطَّواف عند ، والوتر عند من يرى وجوبه، والْجنازة، كالعيدين: غريها
 . من يرى وجوبها

والَِّذي $:  بعد قوله#أَفْلَح ِإنْ صدق أَو دخلَ الْجنةَ ِإنْ صدق $: أن قوله: رابعا
أنَّ من أتى بالصلَوات سيكون مآله : -واهللا أعلم-معناه . #اأَكْرمك الَ أَطَّوع شيئً

ولكن ذلك ال ينفي وقوع اللوم والعذاب عليه قبل ذلك ، وِنهايته الْجنة، الفالح
 . أو ارتكب شيئًا من الْمحرمات، إن قَصر ِفي شيء من الواجبات األخرى

                                                 

 -رِحمه اهللا -) ’ ٤٥٧(للقاضي أبو يعلى الْحنبلي الْمتوفَّى سنة      "  ِفي أصول الفقه  العدة"قال ِفي ) ١(
 ): ٢/٣٨٠(مباركي   تحقيق الدكتور أحمد سري   

فوجب أن يخص اسم الفرض الذي وضع للمبالغة ِفي ، وقَد بينا أن الوجوب تتفَاوت منازله
وفَرقَت الْحنفية أيضا بني ، وما دونه خص باسم الواجب، التأثري عما كان ِفي أعلى الْمنازل

: ور ِفي مسألة الفرق بني الفرض والواجبالفرض والواجب؛ وِلهذَا قال ِفي الْمصدر الْمذكُ
 . وِبهذَا قال أصحاب أِبي حنيفة

) ٢/١٣٥" (تيسري التحرير"و، )١١٣-١/١١٠(راجع ِفي أصول السرخسي : وقال الْمحقِّق
 ). ١/٥٨" (فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت"و

هم قد قالوا بالتفريق بني إال أن، أما الشافعية فقد جعلوا الواجب نظري الفرض ِفي التسمية
وإن أطلقوا على كثري منها بأنه سنة ، فجعلوا بعضها آكد من بعض، مراتب الوجوب

 .واهللا أعلم، والقول األول هو الْحق، مؤكدة
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من الْموحدين يدخلون النار ويعذَّبون  أَنَّ أقواما جكَما صح عن النِبي 
فال ، فإذا أتى إليهم الشافعون؛ ليخرجوهم من النار يِجدونهم قد امتحشوا، فيها

 .)١(وحرام على مواضع السجود أن تأكلها النار، يعرفونهم إالَّ ِبمواضع السجود
مآل بقطع النظر عن  عن الفالح هو إخبار عن الْجوالْمهم أن إخبار النِبي 
 . واهللا أعلم، أو بعد العذَاب، كون العبد يدخل الْجنةَ أوالً

على ما هو واجب بدون سبب . #ِإالَّ أَنْ تطَّوع$: يحمل قوله: خامسا
 . كالصلَوات الْخمس

، أما ما يجب بسبٍب يترتب عليه كتحية الْمسجد سببها دخول الْمسجد
اف سببها الطوافوركعتوت؛ فذلك ليس ، ي الطَّوازة سببها الْمنوصالة الْج

 . واهللا أعلم، ِبمقصود
فالذي ، وِبهذَا يتضح أنَّ تحية الْمسجد واجبة لوجود األمر الشرعي ِبها

وال ، وركعتي الطواف هو الذي أمر ِبها، وصالة العيدين، أمر بصالة الْجنائز
، شرعي ِفي تلك الْمذكُورات بأولَى من األمر الشرعي ِفي التحيةيكون األمر ال
 . واهللا أعلم، جوكالهما صادر من الرسول ، وكالهما صحيح، فكالهما أمر

 : اختلف العلماء ِفي جواز فعل التحية ِفي أوقات الكَراهة: ثانيا
والْمشهور عن الْحنفية ، لشمسفقالت الشافعية ِبجواز فعلها ما لَم تصفَر ا

                                                 

رقم ، فضل السجود: باب، انظر الْحديث ِفي صحيح البخاري من كتاب صفة الصالة) ١(
حتى ِإذَا أَراد اهللا رحمةَ من أَراد ِمن أَهِل الناِر      $: وفيه، وهو حديث طويل، )٨٠٦(الْحديث 

وحرم   ،  فَيخِرجونهم ويعِرفُونهم ِمن آثَاِر السجودِ      ،  أَمر اهللا الْمالِئكَةَ أَنْ يخِرجوا من كَانَ يعبد اهللا        
  الس أْكُلَ أَثَراِر أَنْ تلَى النودِ اهللا عار ، جالن ونَ ِمنجرخفَي ،      إالَّ أَثَر ارالن أكُلُهِم تِن آدكُلُّ ابو

فَينبتونَ كَما تنبت الِْحبةُ       ، فَيصب علَيِهم ماء الْحياةِ     ،  فَيخرجونَ ِمن الناِر وقَِد امتِحشوا     ، السجوِد
 .ديث الْح#...ِفي حِميِل السيِل   
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واختار بعض علماء الْمذهب جواز التحية ، وهو مذهب الْحنابلة، والْمالكية الْمنع
، "السلسبيل "ورجحه البليهي ِفي، وبه يقول ابن القيم، وما له سبب ِفي أوقات الكَراهة

 . وحكَاه عن شيخه
ذه الْمسألة فيما مضى من شرحي هذا؛ وقد توقَّفْت عن الْحكم على ه

والنهي عن الصالة ِفي األوقات ، لتعارض األمر بالتحية ِلمن دخلَ الْمسجد
 . وكل واحد منهما يعم اآلخر من وجه، الْمذكُورة

وهذا الِْخالف ِفي هذه الْمسألة : "كما بين ذلك ابن دقيق العيد حيث يقول
كل واحد منهما ، ما إذا تعارض نصان: وهو، أصولية مشِكلَةينبِني على مسألة 

 .’ا" خاص من وجه آخر، بالنسبة إلَى اآلخر عام من وجه
ألن عموم األمر ِبها : "قال، ورجح الشيخ األلباِني جواز التحية ِفي وقت النهي

واألقوى ، رأقوى من عموم النهي؛ ألنه لَم يطرأ عليه تخصيص ِبخالف اآلخ
وأيضا فقد ، -رِحمه اهللا-كما بينه العلماء منهم ابن تيمية ، يخصص األضعف

 .’ ا)١("وهو من مواضع النهي عن الصالة، ثبت األمر ِبها ِفي حال الْخطبة
قد ظَهر ِلي أنَّ الصواب هو ما رجحه هؤالء العلماء من ترجيح : قلت

 النهي عن الصالة ِفي األوقات الْمذكُورة إالَّ عند الطلوع األمر بالتحية على
 . واهللا أعلم، فالْحق منع جميع النفل فيه، والغروب

أنَّ من جلَس ولَم . #فَالَ يجِلس حتى يصلِّي ركْعتيِن$: يؤخذ من قوله: ثالثًا
 . يصلِّ ركعتني مع عدم الْمانع؛ فقد عصى

 ؟فوت بالْجلُوس أم الوهل ت
                        ان ِفي صحيحه من حديث أِبي ذَرا رواه ابن حبا ال تفوت؛ ِلمهأن قالْح  � 

                                                 

 ).١٣٤ص(انظر الْجزء األول ) ١(
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قُم : قَالَ. الَ: ؟ قَالَأَركَعت ركْعتيِن$: جفَقَالَ له النِبي ، أنه دخلَ الْمسجد
أفاد ، ركوع بعدما جلَس أمره بالجفإن النِبي ، ومثله قصة سليك. #فَاركَعهما

 . ذلك الْحافظ ابن حجر وتبعه الشوكاِني
وقتهما قبل الْجلُوس وقت : يحتمل أن يقَال:  وحكي عن الطرباِني أنه قال 

 . وبعده قضاء، وقتهما قبله أداء: أو يقَال، وبعده وقت جواز، فضيلة
على ما إذا لَم ويحتمل أن تحمل مشروعيتها بعد الْجلُوس : قال الْحافظ

 . يطُل الفصل
فَلْيركَع $: ومن قوله. #فَالَ يجِلس حتى يركَع ركْعتيِن$: يؤخذ من قوله: رابعا

ِلسجلَ أَنْ يِن قَبيتكْعلُوس. #رن أراد الْجأن الركوع ال يطلب إالَّ ِمم . 
 بالركوع؟ خفَّف ذلك إذا دخل مجتازا فهل يؤمر: قال ابن دقيق العيد

 . وعندي أن داللة هذا الْحديث ال تتناول هذه الْمسألة: مالك، قال
، الذي يظهر ِلي أنَّ األمر بالركوع معلقًا على العزم على الْجلُوس: قلت

 . فإنَّ عزم على الْجلُوس؛ وجب عليه الركوع وإال فال
إنَّ الْجلُوس ِبخصوصه : ماوي قالأن الرب" العدة"وحكى الصنعاِني ِفي 

وإنما ذكر للتنبيه على أنه ال يشغله شيء قبل الصالة ، ليس هو الْمعلَّق عليه النهي
 . واستمر قائما كره له ذلك، بدليل أنه لو دخلَ

ظاهر الْحديث أنَّ من لَم يجلس ال يتجه عليه شيء من كَراهة وال : قلت
 . واهللا أعلم، تحريم

هل يؤمر بتكرار الركوع كُلَّما : من تكَرر دخوله إلَى الْمسجد: خامسا
دخلَ أم يسقط عنه قياسا على الْحطَّابني والفَكَّاهني والْمترددين إلَى مكَّة ِفي 

 سقوط اإلحرام عنهم؟ 
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 . رار الدخولوالْحديث يقتضي تكْرار الركوع بتكْ: قال ابن دقيق العيد
د ، الفرق حاصل بني هذا وذاك: قلترجاألمر بالركوع على م لَّقفهنا ع

: جقال ، أما ِفي اإلحرام فإنَّ األمر به معلَّق على إرادة الْحج والعمرة، الدخول
 . #لْحج والْعمرةَهن لَهن وِلمن أَتى علَيِهن ِمن غَيِر أَهِلِهن ِممن أَراد ا$

، صبيح األولَى أنَّ هذه الصورة وجهها غري          :  -رِحمه اهللا    -وِلهذَا قال الصنعاِني           
 . وبني الْجامع بني عدم التحية وعدم الطواف بون فسيح

،  -إن شاء اهللا-وما صرح به ابن دقيق العيد والصنعاِني هو األولَى : قلت
 . واهللا أعلم

 سجد     : ا سادسلَّى العيد ِفي الْمِبي       :  إذا صاَء عن النأنه  جهل يركع أم ال؟ ألنه ج 
 لَم جوالنبي : وقال، ذكر ذلك ابن دقيق العيد، لَم يصلِّ قبل العيد وال بعدها

 . يصلِّ العيد ِفي الْمسجد
ِفي كونه لَم يصلِّ قبلها ِفي الصحراء ال يمنع من فعل التحية : قلت

 . واهللا أعلم، الْمسجد إذا وقَعت صالة العيد فيه
ثُم أتى الْمسجد ولَم تقم الصالة ، إذا ركَع ركعتي الفجر ِفي بيته: سابعا

 يركع ركعتي التحية؟ ، فيه

األظهر أنه يركع؛ ألن األمر ِبها ِفي حال الْخطبة يدل على طلب فعلها 
 . واهللا أعلم، باب أولَىفيما هو أقل منه شأنا من 
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]١١١ [ قَمِن أَرِد بيز نالَِة$:  قَالَ�عِفي الص كَلَّمتا نلُ ، كُنجالر كَلِّمي
 . ]٢٣٨:البقرة[ ﴾  ﴿: حتى نزلَت، صاِحبه وهو ِإلَى جنِبِه ِفي الصالَِة

#عِن الْكَالَِمفَأُِمرنا ِبالسكُوِت ونِهينا 
)١(. 

<|†�Ö] 

Jاوياِبي جليل:  الرحجي صزرِبي ، زيد بن أرقم الْخسبع جغزا مع الن 
،  بكالم عبد اهللا بن أبي بن سلول الْمنافقجوهو الذي أخرب النِبي ، عشرة غزوة

 . فأنزل اهللا تصديق زيد ِفي سورة الْمنافقني، فحلف ما قال
J   ديث    موضوعالة   :  الْحم الكالم ِفي الصحريالقرآنوقراءة ، ما عدا الذكر    ،  ت   ،
 . والدعاء
J اتدفرالْم  : 

 . قريبا منه: أي: وهو إلَى جنبه
 . خاشعني أو ساكتني: أي: وقوموا هللا قانتني

،  وطول القيام، والدعاء، والسكوت، الْخشوع: وهي، وللقنوت عدة معاٍن
 . اإلقرار بالعبوديةو، ودوام الطَّاعة
Jاِليمى اإلجعنالْم   : 

ثُم ، يخرب زيد بن أرقم أن الكالم ِفي الصالة كان مباحا ِفي أول اإلسالم
فأمروا بالسكوت عن كلِّ . ]٢٣٨:البقرة[ ﴾  ﴿: نِسخ بقوله تعالَى

 . والدعاء، آنوقراءة القر، وقُِصر الكالم ِفي الصالة على ذكر اهللا، كالم الناس
                                                 

رقم ، ما ينهى من الكالم ِفي الصالة: باب، أخرجه البخاري ِفي كتاب العمل ِفي الصالة) ١(
 ).٥٣٩(وأخرجه مسلم ، )٤٥٣٤(وطرفه ِفي ، )١٢٠٠(الْحديث 
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Jديثفقه الْح  : 
 . وهو إجماع ِممن يعتد به، يؤخذ من الْحديث دليل على النسخ: أوالً
السكوت عن : يؤخذ منه أن القنوت الْمذكور ِفي هذه اآلية الْمراد به: ثانيا

 وهو، وتعيينه لواحد منها،  وهو قصر اللفظ الْمشترك على بعض معانيه، الكالم
 ﴾  ﴿: حتى نزلَ قَولُه تعالَى$: كالنص فيه؛ ألن قول الصحاِبي

يدل على أنَّ الْمراد بالقنوت ِفي هذه . #ونِهينا عِن الْكَالَِم،  فَأُِمرنا ِبالسكُوِت.]٢٣٨:البقرة[
 .  اجتهاديإنَّ هذا حصل من الصحاِبي بطريق: وال يقَال، السكوت: اآلية

 :  هذا الْحكم من الصحاِبي ال يخلو عن أحد أمرينبل
: أنَّ الْمراد بالقنوت: أي- جإما أن يكون الصحاِبي أخذه عن النِبي 

 . ويتعين هذا الْمعنى لكلمة القنوت هنا، وعلى هذا فهو مرفوع، -السكوت
ِتي احتفَّت باآلية أن يكون الصحاِبي أخذه من قَرائن األحوال الَّ: والثاِني
وعلى هذا فإنه مقَدم على ،  عن الكالم بعد نزوِلهاجكمنع النِبي ، وقت نزوِلها

 . )١(غريه
واألرجح ِفي هذا كله حمله على ما أشعر به كالم : قال ابن دقيق العيد

فَّة فإن الْمشاهدين للوحي والتنزيل يعلمون بسبب التنزيل والقرائن الْمحت، الراوي
فَهم ِفي ذلك كله ، وبيان الْمجمالت، به ما يرشدهم إلَى تعيني الْمحتمالت

إنَّ قول الصحاِبي ِفي : وقد قالوا، كالناقلني للفظ يدل على التعليل والتسبيب
 . اآلية نزلت ِفي كذا يتنزل منزلة الْمسند

 : الم اآلنف الذكرِفي تعليقه على الك" العدة"وقال الصنعاِني ِفي 
بل الْمقطُوع به أالَّ يطلق الراوي ِفي مقَال االحتمال إالَّ ما صار : أقول"

                                                 

 ).٢/٤٧٨(للصنعاِني " العدة على شرح العمدة"انظر ) ١(
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 .’ ا)١(.كَما قُرر ِفي أصول الْحديث، عنده قطعا ال يبقى معه احتمال
،  النحنحة: وهي، اختلف الفقهاء ِفي أشياء هل تبطل الصالة أم ال: ثانيا

 والنفخ؟ ، والبكاء

والْهادوية أنها ، ومحمد، فإنَّ الشوكَاِني حكى عن أِبي حنيفة: فأما النحنحة
كذا ِفي ، وأِبي يوسف، والشافعي، وقد ذَهب إلَى ذلك اإلمام يحيى، مفسدة

 ). ٢/٣٢٣(النيل " البحر"
حة يبني الْمشهور عند الشافعية أنها تفسد الصالة بناء على أن النحن: قلت
 . فيها حرفان

،   عامداأو تبسم ، أو بكى، أو نفَخ ، أو تنفَّس ، فإن تنحنح   " : الْمهذب  " قال ِفي 
 . ولَم يِبن منه حرفان؛ لَم تبطل صالته

وبعدم البطالن والفساد قالت الْحنابلة ِفي الثالثة اعتمادا على األحاديث 
 . قربولعله هو األ، الواردة ِفي ذلك

ما رواه النسائي بسند رجاله كلهم ثقات عن عبد اهللا بن  : ففي النحنحة
فَِإذَا أَتيته ،  ساعةٌ آِتيِه ِفيهاجكَانَ ِلي ِمن رسوِل اهللا $:  قَالَ�عن علي ، نجي

تأذَنتاس ،لْتخد حنحنلِّي فَتصي هتدجفَاِرغً، ِإنْ و هتدجِإنْ وا أَِذنَ ِليو# . 
وتارة  . عن علي: فتارة قال، إالَّ أنه قد اختلف فيه على عبد اهللا بن نجي

 . عن شرحبيل بن مدرك، وصله أبو أسامة. عن علي، عن أبيه: قال
، عن مغرية بن مقسم، وإسماعيل بن عياش كالهما، ورواه مرسالً جرير

 . عن علي، عن الْحارث العكِْلي عن ابن نجي
قد اختلفوا : قال أبو بكر: وقال) ٢/٥٤(ورواه ابن خزيمة ِفي صحيحه 

                                                 

 ).٢/٤٧٩ ("العدة"انظر ) ١(
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بن غري شرحبيل   .  عن أبيه   :  فلست أحفظ أحدا قال    ، ِفي هذا الْخبر عن عبد اهللا نجي        
 . مدرك هذا

،  عن الْحارث العكلي، ومغرية بن مقسم جميعا، ورواه عمارة بن القعقاع
 . عن علي، عن عبد اهللا بن نجي، بن جريرعن أِبي زرعة بن عمرو 

 . #يسبح$: عن الْحارث، عن الْحارث وعمارة، عن الْمغرية: وقال جرير
 .’ا. #يتنحنح$: عن الْمغرية: وقال أبو بكر بن عياش

واثنتان  ، واحدة ِفي الْمتِن: ينحصر الِْخالف ِفي هذا ِفي ثالث نقط: قلت
 . ِفي السند

، وكال اللفظني ثابت،  " يسبح"���" يتنحنح"فهي إبدال : أما الَِّتي ِفي الْمتِنفَ
وأحيانا  ، وهو أن يحمل على أنه كان أحيانا يسبح، والْجمع بينهما ممكن

 . فيبقى االستدالل بالْحديث على جواز النحنحة قائما كما هو، يتنحنح
، فهما زيادة نجي بن عبد اهللا بن نجي وعلي: وأما النقطتان اللتان ِفي السند

 . وزيادة أِبي زرعة عمرو بن جرير بني الْحارث العكلي وعبد اهللا بن نجي
والنقطة الثانية بسيطة؛ فإنه يحمل على أن الْحارث العكلي سمع الْحديث 

زرعة هو أبو ثُم إنَّ الواسطة و، وسمعه منه بدون واسطة، من عبد اهللا بن نجي بواسطة
ابن عمرو بن جرير ثقة متفق على اإلخراج له، وهو وعبد اهللا بن نجي من الطبقة 

 . والْحارث من السادسة، الثالثة
 -طالبوهو إثبات واسطة بني عبد اهللا بن نجي وعلي بن أِبي -أما النقطة األولَى 

رِحمه  -األلباِني وبإسقاط نجي يكون السند منقطعا على ما ذكره ، والواسطة هو نجي
 . وبإثباته يضعف الْحديث ِبجهالة نجي، -اهللا

 . والْجهالَة، االنقطاع: أن األلباِني أَعلَّ الْحديث بعلتني هما: والْحاصل
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،   طالبفبناء على أن عبد اهللا بن نجي لَم يسمع من علي بن أِبي       : أما االنقطاع    
، وحذيفة، وعمار، وكان على مطهرة علي، روى عن أبيه: وقد قال ابن حجر

 . والْحسني بن علي وغريهم
، وقد توفيا قبل علي بأعوام، إذا كان قد روى عن حذيفة وعمار: قلت

 فما الذي يمنعه -رضي اهللا عنهم أجمعني-وكان أبوه نجي على مطهرة علي 
اع عليممن س . 

فإن الْحديث ، مع هو وأبوه من عليس: وقال البزار، وإذ قد وثقه النسائي
فيبعد جدا ، محمول على االتصال؛ لتوفر الدواعي على ذلك بالْمعاصرة واللُِّقي

ا، أن يكون أبوه على مطهرة عليلَفَاء الراشدين كانوا ، وال يلقى عليمع أن الْخ
 . ال يحتجبون من الناس

قُتل منهم سبعة مع ، ه عشرة أوالدوقد ذكر ابن ماكوال أن نجيا كان ل
 فقد وثقه العجلي، �علي جيا نديث ِفي رأيي ال ، تابعي ثقة: فقال، أمفالْح

 . واهللا أعلم، يبعد أن يكون حسنا
فهي ال تسمى كالما ِفي ، ثُم إنَّ النحنحة ليست كالما حتى تبطل الصالة

 . على الْمنع من الكالموالْحديث دالٌّ ، العرف اللُّغوي
واألقرب أن ينظر إلَى مواقع اإلجماع : "-رِحمه اهللا-قال ابن دقيق العيد 

فما أجِمع على إلْحاقه بالكالم ، والِْخالف حيث ال يسمى الْملفُوظ به كالما
 . اإلبطالفيقوى فيه عدم ، وما لَم يجمع عليه مع كونه ال يسمى كالما، ألْحقناه

ومن ضعِف التعليل فيه ، من هذا استبِعد القول بإلْحاق النفخ بالكالم: قالوا
وهذا ركيك مع ثبوت السنة ، قول من علَّلَ البطالن به بأنه يشبه الكالم 

 . نفَخ ِفي صالة الكسوف ِفي سجودهج الصحيحة أن النِبي 
:  الراويمنهي عنه هو الْمخاطَبة كَما قال           واعلم أن الكالم الْ     :  وقال الصنعاِني    
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الذي نهي عنه وهو : أي. #ونِهينا عِن الْكَالَِم$: ثُم قال، يخاطب بعضنا بعضا
 . الْمخاطبة

 . الْمراد به من مخاطَباِتهم. #الَ يصلُح ِفيها شيٌء ِمن كَالَِم الناِس$: وكذلك حديث
، فإنه ما تركب من حرفني، والتأوه ليست من الكالم، واألنني، والتنحنح

 .’ ا)١(وال مركب فيما ذكر
 أنه كان يصلِّي وِفي صدره جفقد صح عن النِبي ، وكذلك البكاء: قلت

ِإذَا قَرأَ غَلَبه  ، ِإنَّ أَبا بكٍْر رجلٌ رِقيق$: وأقَر عائشة لَما قالت، أزيز كأزيز الِْمرجل
 . وكان عمر يسمع نشيجه من مؤخر الصفوف. #لبكَاُءا

ويكْره فعل شيء منها ، وِمما ذُكر تبين أنه ليس شيء منها يبطل الصالة
 . واهللا أعلم، لغري حاجة
أنَّ ظاهر حديث زيد بن أرقم : وهو، نشأ من هذا الْحديث إشكال: رابعا

لَم ، نَّ زيد بن أرقم أنصاري حديث السنأن نسخ الكالم كان بعد الِْهجرة؛ أل
وحديث ابن مسعود حني قَِدم من ، يسلم إالَّ بعد الِْهجرة مع أن اآلية مكية

ِإنَّ $: وقال بعد ذلك، فَلَم يرد عليه،  وهو ِفي الصالةجالْحبشة سلَّم على النِبي 
 . #وِإنَّ اهللا أَحدثَ أَالَّ تكَلَّموا ِفي الصالَِة، اهللا يحِدثُ ِفي أَمِرِه ما يشاُء

، إنَّ إباحة الكالم ِفي الصالة تكَررت: إالَّ أن يقال، والْجواب عنه صعب
 . نقالً عن ابن دقيق العيد. ’ا. واهللا أعلم، وتكَرر بذلك التحريم
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 ).٢ج(حواشي شرح العمدة " العدة"من ) ٤٨٠(انظر صفحة ) ١(
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]١١٢ [ رمِن عِد اهللا ببع نوِل اهللا ، بعسر نقَالَجع هأَن  :$ دتِإذَا اش
منهِح جفَي ِمن رةَ الْحالَِة؛ فَِإنَّ ِشدوا ِبالصِردفَأَب رالْح#

)١(. 

<|†�Ö] 

Jديثموضوع الْح  :راإلبراد بالظهر ِفي شدة الْح . 
Jاتدفرالْم   : 

 . ادأخروا حتى تدخلوا ِفي الرب: أبردوا
رة الْحانه: أي: شدرقوته وفَو . 

ما تفوح به من فائض حرها وسمومها الذي أذن اهللا : أي: من فيح جهنم
لَها به أن ترسله إلَى أهل األرض؛ ليستدلوا به على ما وراءه من حرارِتها الَِّتي ال 

 . إنَّ عذَابها كان غراما، هاوصرف عنا عذَاب، وقَانا اهللا حرها، يطيقها البشر
Jاِليمى اإلجعنالْم   : 

اشتداد الْحر ِفي الْهواجر حني تسامت الشمس الرءوس ِفي الصيف يثري 
ِمما يمتنع معه أداء الصالة على الوجه األكمل؛ فلذلك ، القلق وعدم االطمئنان

وتخف حدته؛ ،  حتى ينكسر الْحر أن تؤخر الظهر ِفي اشتداد الْحرجأمر النِبي 
ِمما : أي، لكي تؤدى الصالة ِبخشوع؛ وذلك ألن اشتداد الْحر من فيح جهنم

 . نعوذ باهللا من ذلك، أذن اهللا لَها أن تقذف به إلَى األرض من فائض حرارِتها
                                                 

، )٥٣٤ ،٥٣٣(رقم الْحديث   ،  اإلبراد بالظهر عند شدة الْحر     : باب ، أخرجه البخاري ِفي الْمواقيت     ) ١(
بل ، ويالحظ أن مسلما لَم يخرجه من حديث عبد اهللا بن عمر، )٥/١١٧(وأخرجه مسلم 

 .يومن حديث أِبي ذر ، ي هريرةمن حديث أِب
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Jديثفقه الْح  : 
  رخصة؟ هل هو سنة أو: اختلف العلماء ِفي اإلبراد: أوالً

وبنوا على ذلك أن اإلبراد ال يشرع ِلمن يصلِّي ِفي بيته إذا كان اإلبراد 
 . ويشرع ِفي حقِّه اإلبراد إذا كان سنة، رخصة

األقرب إنه سنة؛ لورود األمر به مع ما اقترن به من : قال ابن دقيق العيد
 . وهو أنَّ شدة الْحر من فيح جهنم، العلة

أنَّ اإلبراد ال يسن إالَّ عند . #ِإذَا اشتد الْحر فَأَبِردوا$: يؤخذ من قوله: ثانيا
 . الشرطية" إذا: "���اشتداد الْحر؛ ألنه علق عليه 

، وهو لفظ حديث رواه النسائي، أنَّ اإلبراد ال يسن ِفي الربيع: ومفهومه
. #وِإذَا كَانَ الْبرد عجلَ،  ِإذَا كَانَ الْحر أَبردجكَانَ النِبي $: بلفظ �عن أنس 

وقد ، ورجاله خرج لَهم البخاري، )٤٧(وقد أوردته ِفي شرح الْحديث رقم 
قبا سلقًا كَمعإالَّ أنَّ أبا خلدة الراوي له عن أنس من الطبقة ، ذكره البخاري م

وهو ثقة وحديثه ، وصرح بسماعه منه، اسطةوقد رواه عن أنس بال و، الْخامسة
 . واهللا أعلم، مؤيد ِبمفهوم هذا الْحديث

عن الكرماِني اإلجماع على عدم وجوب " العدة"نقل الصنعاِني ِفي : ثالثًا
 . ونقل عن القاضي عياض القول بالوجوب عن قوم، اإلبراد

تعارضت قرب؛ وذلك أن أحاديث اإلبراد     أنَّ القول بالسنية أ     :  والذي يظهر ِلي    
فأفادت اإلباحة للتأخري من دون ، مع األحاديث الدالة على فضيلة أول الوقت

 . واهللا أعلم، إثْم
يؤخذ منه أن الْخشوع وأسبابه أولَى بأن يحرص عليها من أول : رابعا

 . # هو يداِفعه اَألخبثَاِنوالَ، الَ صالَةَ ِبحضرِة طَعاٍم$: ومثل هذا قوله، الوقت
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هل هو على حقيقته أنه من ، التعليل بأن شدة الْحر من فيح جهنم: خامسا
 أو أنه من جنس فيح جهنم؟ ، فيح جهنم

وأيده القاضي ، وحملُه على الْحقيقة أولَى كَما هو مذهب الْجمهور
فَأَِذنَ لَها ِفي كُلِّ ، شتكَِت النار ِإلَى ربهاا$: واستدل له ِبحديث، وابن حجر، عياض

، فَهو أَشد ما تِجدونَ ِمن الْحرارِة، ونفَس ِفي الصيِف، نفَس ِفي الشتاِء: عاٍم ِبنفَسيِن
 . #وأَشد ما تِجدونَ ِمن الْبرِد

: الْحديثوليس معنى     ، ة الْحر قليالً   أن اإلبراد هو إلَى أن تنكسر حد        : سادسا  
 ج شكَونا ِإلَى النِبي   $: بدليل حديث خباب عند مسلم    ،  إلَى أن يذهب الْحر بالكلية   

وِفي معناه حديث أنس اآلِتي رقم . #ِشدةَ الرمضاِء ِفي ِجباِهنا وأَكُفِّنا؛ فَلَم يشِكنا
)١١٣ .( 

ث الباب تعارض كَما توهمه بعضهم؛ إذ إن وليس بينهما وبني حدي
ولكن إلَى أن تِخف ، حديث الباب ال يقتضي التأخري إلَى أن يذهب الْحر بالكلية

وإذا كان كذلك؛ فإنَّ الصالة رغم اإلبراد تقع ِفي وقت ال يستطيع ، حدته قليالً
،  حائل يمنع الْحرارةاإلنسان فيه أن يضع جبهته وال كَفَّيه على األرض دون

وكل من عرف الْمدينة وما حولَها ِفي أيام الْحر؛ يعلم بالضرورة أنه يدخل أول 
فكيف إذا صليت الظهر ِفي أوسط ، وقت العصر ِفي أيام الصيف والْحر موجود

 !! وقتها؟
إذ لو قال ومن هذا تبين أن اإلبراد ليس معناه إلَى أن يذهب الْحر بالكلية؛ 

 . واهللا أعلم، بذلك قائل؛ لزم من قوله أن يخرج الوقت قبل أن تصلِّي الظهر

J@J@J@J@J 



 ١٨١  > ��������د��������א����م

فَلْيصلِّها من نِسي صالَةً $: جقَالَ رسولُ اهللا :  قَالَ�عن أَنِس بِن ماِلٍك ] ١١٣[
 . ]١٤:طه[ ﴾  ﴿ :ىقَالَ تعالَ، الَ كَفَّارةَ لَها ِإالَّ ذَِلك، ِإذَا ذَكَرها

#فَكَفَّارتها أَنْ يصلِّيها ِإذَا ذَكَرها، أَو نام عنها، من نِسي صالَةً$: وِلمسِلٍم
)١(. 

<|†�Ö] 

J     ديثائت الَِّتي فاتت بعذر النوم أو   : موضوع الْحاء الفَوالنسيان  وجوب قَض
 . عند الذكر أو االستيقاظ

Jاتدفرالْم   : 
ناسم شرط: م . 

 . فعل الشرط: نسي
 .  مفعول: وصالة

والضمري ، متى ذكرها  : أي ، "إذا ذكرها : "وجزاؤه، جواب الشرط : فليصلها 
 . يعود على الصالة الْمنسية" يصليها وذكرها"ِفي 

 . اسمها" كَفَّارة"و، نافية للجنس" ال: "ال كَفَّارة
 . لذكر أو االستيقاظإالَّ صالتها عند ا: أي: إالَّ ذلك
J اِليمى اإلجعنالْم  : 

من عدالة الشرع اإلسالمي الْحكيم ِفي أحكامه وتكاليفه أنه أسقط التبعة عن                          
.   ] ٨٦:البقرة   [ ﴾      ﴿ : العبد ِفي حالة النوم والنسيان         

يقظ  استفمتى ذكر الناسي أو     ، وألزمه بقضاء الفائتة بعد زمن هذَين العذرين عند زواله                 
                                                 

، )٥٩٧(رقم ، من نسي صالة فليصلها إذا ذكرها: باب، أخرجه البخاري ِفي الْمواقيت) ١(
 ).٥/١٩٣(وأخرجه مسلم ِفي باب قضاء الفائتة 
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 . وهذا ما لَم يكن النوم مقصودا ومتعمدا، النائم وجب عليه أن يقضي ما فاته
ال ، فمن اعتاد مثالً أن ينام عن الصبح يوميا إلَى أن تطلع الشمس أو تكاد

أو ، وكذا من تعمد السهر إلَى وقت السحر مثالً، يكون النوم ِفي حقِّه عذرا
كل  ، واستثقل به النوم، أو سمع النداء، قت أو قربه وناماستيقظ عند دخول الو

 . واهللا أعلم، هؤالء ال يكون النوم ِفي حقِّهم عذرا
J ديثفقه الْح : 

 أو جهل هو من كالم رسول اهللا : اختلف ِفي االستشهاد باآلية: أوالً
 مدرج من كالم قتادة؟ 

 ﴿: قَالَ قَتادةُ$: مسلم بلفظوالراجح األخري؛ ألنه قد ورد ِفي رواية ِل
  .#]١٤:طه[ ﴾ 

 . ]١٤:طه[ ﴾  ﴿ :القراءة الْمشهورة ِفي اآلية: ثانيا
 فَعلى  على زنة .﴾ للذِّكْرى﴿:  وقرأها ابن شهاب  ، بإضافة ذكر إلَى الضمري الْمعظَّم

 . -مشددة الفاء-
 :  واختلف ِفي معناها●

 . ها أو فيهاللتذكر ِب: معناها: فقيل
 . أقم الصالة حني تذكرها: الْمراد: وقيل
 . -أمدحك على ذلك: أي-ألذكرك بالْمدح : الْمراد: وقيل
 . عند تذكريي لك إياها: الْمراد: وقيل

  .﴾للذِّكْرى﴿: وهذا يعضد قراءة من قرأ: قال الْحافظ
غري أنه ال ينفي احتمال ،  اآليةوقد رجح ابن جرير القول األول وهو ظاهر

 . اآلية للمعاِني األخرى
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 . يجب قضاء الصالة إذا فاتت بالنوم أو النسيان: ثالثًا
 . وال خالف فيه، وهو منطوقه: قال ابن دقيق العيد

 رأن اللفظ يقتضي توجه األمر بقضائها عند ذكرها؛ ألنه جعلَ الذك: رابعا
 . فيلزم فعله عند وجوده، اءظرفًا للمأمور به وهو القض

 ؟  وهل يلزم على الفور أو على التراخي●
 :  ِفي ذلك خالف-

 وأصحابه عن الصبح جاستدل بقصة نوم النِبي : فمن قال على التراخي
وِفي لفظ من حديث ، ثُم نزلوا فتوضئوا، فاقتادوا الرواحل شيئًا، حيث أمرهم

:  رأسه ورأَى الشمس قَد بزغَت قَالَجسولُ اهللا فَلَما رفَع ر$: عمران بن حصني
 . #وسار ِبنا حتى ابيضِت الشمس نزلَ فَصلَّى الْغداةَ. ارتِحلُوا

وخروجهم من الوادي يدل على أن القضاء ليس ، فاقتياد الرواحل: قالوا
 . على الفور

يدل على ذلك ، مصلَحة الصالة فلم يمنعأنه عملٌ ِل: والْجواب عن هذا
فكان الْخروج واالبتعاد عن ذلك . #ِإنَّ هذَا منِزلٌ حضرنا ِفيِه الشيطَانُ$: قوله

 . وال يكون مانعا من الفَورية، الْمنزل من مصلحة الصالة؛ فلذلك ال يعد تأخريا
أو وقع فيه التفريط ، يه الْمعصيةوال يشرع الْخروج من كل مكان وقعت ف

 . فَإنَّ هذا أمر ال يعرفه إالَّ نِبي، جأو الغفلة استدالالً بفعل النِبي 
فَذَهب الْجمهور إلَى ، اختلف العلماء ِفي قضاء الْمتروكَة عمدا: خامسا

 . قضائها؛ مستدلني ِبهذَا الْحديث
سواء تركها بعذر كنوم ، يضة الفائتةفيه وجوب قَضاء الفر: )١(قال النووي

                                                 

وِلد ِفي محرم ، النووي يحيى بن شرف بن مري بن حسن النووي أبو زكريا محيي الدين) ١(
= 
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وإنما قيد ِفي الْحديث بالنسيان ِلخروجه على سبب؛ ألنه ، ونسيان أو بغري عذر
وهي من باب التنبيه  ، إذا وجب القضاء على الْمعذُور؛ فغريه أولَى بالوجوب

 ... باألدنى على األعلى 

 يجب قضاء الفائتة بغري ال: فقال، وشذَّ بعض أهل الظاهر: إلَى أن قال
وهذا خطأ من ، وزعم أنها أعظم من أن يخرج من وبال معصيتها بالقضاء، عذر

 .)١(قائله وجهالة
 ): ١/١٧٦" (بداية الْمجتهد"ِفي كتابه  )٢(وقال العالمة ابن رشد

واألضداد ال يقَاس بعضها على ، ومن رأى أنَّ الناسي والعامد ضدان"
وإنما تقاس األشباه؛ لَم يجز قياس العامد على ، ا مختلفةبعض؛ إذ أحكامه

والْحق ِفي هذا أنه إذا جِعلَ الوجوب من باب التغليظ؛ كان القياس ، الناسي
 . سائغا

وأالَّ يفوته ذلك الْخري؛ ، وأما إن جعل من باب الرفق بالناسي والعذر له
والعامد غري ،  سائغ؛ ألن الناسي معذوروالقياس غري، فالعامد ِفي هذا ضد الناسي

 . معذور
                                                 

= 

، ثُم قَِدم به أبوه إلَى دمشق بعد تسع عشرة سنة من عمره، وقرأ القرآن ببلده، )’٦٣١(سنة 
من ، له عدة مؤلفات، وجد واجتهد وأكثر الْمثَابرة حتى برز، فأقام بالْمدرسة الرواحية

وغري ، "تهذيب األسماء واللغات"و، لَم يكمل" الْمجموع"و" رياض الصاِلحني: "مؤلفاته
 ).٥/٣٥٤(شذرات . ’ا). سنة٤٥(وله من العمر ، )٦٧٦(توفِّي ِفي سنة ، ذلك

 ).٥/١٨٣(انظر شرح النووي على مسلم ) ١(
وقاضي ، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد الشهري بالْحفيد من أهل قرطبة) ٢(

. ’ا". بداية الْمجتهد"ته من مؤلفا، )٥٩٥(وتوفِّي سنة ، )٥٢٠(ولد سنة ، الْجماعة ِبها
 ).٤/٣٢٠(شذرات 
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وإنما يجب بأمر مجدد على ما ، واألصل أن القضاء ال يجب بأمر األداء
قال الْمتكَلمون؛ ألن القاضي قد فاته أحد شروط التمكن من وقوع الفعل على 

 والتأخري عن الوقت ِفي، وهو الوقت إذا كان شرطًا من شروط الصحة، صحته
وتردد العامد بني أن ، لكن قد ورد األثر بالناسي والنائم، قياس التقديم عليه

 . واهللا الْموفِّق للحق، يكون شبيها أو غري شبيه
وقوم ، أما الْمغمى عليه؛ فإنَّ قوما أسقطوا عنه القضاء فيما ذهب وقته

:   وقالوا   ، دد معلوم    ومن هؤالء من اشترط عليه القضاء ِفي ع              ، أوجبوا عليه القضاء        
فَمن   ، والسبب ِفي اختالفهم تردده بني النائم والْمجنون          ، يقضي ِفي الْخمس فما دونها     

 .’ا.  الوجوبومن شبهه بالْمجنون؛ أسقط عنه            ،  شبهه بالنائم؛ أوجب عليه القضاء            
غري واستدل الْمانعون من القضاء بأنَّ حقوق اهللا الْمؤقتة ال تقبل ِفي 

وأن ، فَكَما ال تقبل قبل دخول وقتها؛ فكذلك ال تقبل بعد خروجه، أوقاِتها
وإن فُسرت ِبما أبرأ ، العبادة إن فُسرت ِبموافقة األمر؛ فهذه لَم توافق األمر

 . )١(الذِّمة؛ فهذه لَم تربأ ِبها الذمة
من أَفْطَر $: رفُوعا م�ِفي مسند اإلمام أحمد من حديث أِبي هريرة : قالوا

يقضيه عنه : فكيف يقَال. ’ا. #يوما ِمن رمضانَ ِبغيِر عذٍْر لَم يقِْضِه ِعنه ِصيام الدهِر
 !! يوم مثله؟
 : الذي يظهر ِلي أنَّ الترك عمدا ينقسم إلَى قسمني:  قلت●

فمثل هذا ،  لتأويلأو متأوالً، أن يترك الصالة محتمالً لعذر: القسم األول
                                                 

 ليت أصحاب القات يفهمون أن العبادة الْمؤقتة منها الصالة فإنها ال تقبل إال ِفي :قلت) ١(
وقتها، فمن صلَّى الصالة قبل وقتها لَم تصح صالته، وكذلك من أخرها عن وقتها من أجل 

 يسلك هذا الْمسلك، وليعلم أن الدنيا ما هي ِفي تمتعه بالتخزينة لَم تقبل منه، فليتق اهللا من
 .اآلخرة إالَّ نقطة ِفي بحر أو أقل، والتوفيق من اهللا




�	�א��������م�� <  ١٨٦ 

قناظر ويعرف بالْحله القضاء، ي ازج عجفإن ر . 
فإنَّ األحاديث ، من تركها استخفافًا من دون عذر وال تأويل: القسم الثاِني

وابن ماجه ، والترمذي، وأِبي داود، مصرحةٌ بكفره؛ ِلحديث جابر عند مسلم
 �وحديث بريدة . #جِل وبين الْكُفِْر ترك الصالَِةبين الر$: جقال رسولُ اهللا : قال
فَمن تركَها؛ ، الْعهد الَِّذي بيننا وبينهم الصالَةُ$:  يقولجسمعت رسول اهللا : قال

كَفَر ة. #فَقَدمسه النسائي والعراقي، رواه الْخححوص . 
 : تارك الصالة أما الفقهاء فقد اختلفوا ِفي كفر ●

 . ولكن يقتل حدا، فذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد أنه ال يكفر
وهو مروي عن علي بن أِبي ، وذَهب جماعة من السلف إلَى أنه يكفر

، وبه قال عبد اهللا بن الْمبارك، وهو إحدى الروايتني عن أحمد بن حنبل، طالب
 . جه لبعض أصحاب الشافعيوهو و، وإسحاق بن راهويه

وال ، والْمزِني إلَى أنه ال يكفر، وجماعة من أهل الكوفة، وذهب أبو حنيفة
وهو -أفاده الشوكَاِني ورجح القول بكفره ، بل يعزر ويحبس حتى يصلِّي، يقتل

 .  لصحة دليله-الْحق إن شاء اهللا
خمس صلَواٍت كَتبهن اهللا $: فظ مرفوعا بل�أما حديث عبادة بن الصامت 

فَمن جاَء ِبِهن لَم يضيع ِمنهن شيئًا اسِتخفَافًا ِبحقِِّهن؛ كَانَ لَه ِعند اهللا عهد ، علَى الِْعباِد
وِإنْ شاَء غَفَر ، ِإنْ شاَء عذَّبه، ومن لَم يأِت ِبِهن؛ فَلَيس لَه ِعند اهللا عهد، أَنْ يدِخلَه الْجنةَ

لَه# . 
: فإن فيه، فإنه متأول على احتمال صحته على ما جاء ِفي الشطر األول

$ ؛ كَانَ لَهقِِّهنفَافًا ِبحِتخئًا اسيش نهِمن عيضي لَم اَء ِبِهنج نفكان دخول .  إلَخ#...م
 . ِبها كاملةالْجنةَّ مشروطًا باإلتيان 
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وِإنْ    ، ِإنْ شاَء عذَّبه، ومن لَم يأِت ِبِهن؛ فَلَيس لَه ِعند اهللا عهد$: والنفي ِفي قوله
لَه اَء غَفَرقص منها استخفافًا، عكس الشطر األول من . #شنتول على الْمحمم

 الْمخدجي ؛ فإنَّ ِفي حديث-كما قلت-وهذا على احتمال صحته ، الْحديث
 .  بتساهله وهو معروف   ،  وذكره ابن حبان ِفي الثقات       ،  حكم عليه القشريي بالْجهل        

 ) ٣٢٣٨ و ٣٢٣٧(رقم ، "صحيح الْجامع الصغري"وصحح الْحديث األلباِني ِفي 
وكالهما عن ، ولفظ الرقم األول فيه بعض الْمخالفة للفظ الْحديث اآلنف الذكر

، Tخمس صلَواٍت افْترضهن اهللا  $: فإن لفظة،  ما جمعت به هناوهو يؤيد، عبادة
نوَءهضو نسأَح نم ،قِْتِهنِلو نالَّهصلَى اهللا ، وع ؛ كَانَ لَهنهوعشخو نهكُوعر مأَتو

لَه ِفرغأَنْ ي دهلَى ، عع لَه سلُ؛ فَلَيفْعي لَم نمودهاهللا ع ،لَه اَء غَفَراَء  ، ِإنْ شِإنْ شو
هذَّبع# . 

وأنَّ الصواب القول بكفر تارك ، وِبهذَا يتبين أن األدلة ليس بينها تعارض
 . وباهللا التوفيق، الصالة

 !! ولكن ال أريد أن أصلي، أنا مؤمن بوجوب الصلَوات: فإن قال قائل
ؤمنا بوجوِبها؛ لدفعك اإليمانُ إلَى أداء الصالة؛ لو كنت م، كذبت: قلنا له

، ألن اهللا ركَز ِفي طبع كُلِّ إنسان أن يطلب ما يؤمن ِبجدواه عنه ومنفعته له
 . ويجتنب ويترك ما يؤمن بضرره عليه

يترتب على فعلها الفالح والفوز ، فلو كنت مؤمنا بأن الصالة فريضة إلَهية
ألنا نراك تحرص ، دخول الْجنة؛ لكان ذلك حافزا لك على أدائهابرضا اهللا و

،   وتفِني فيه وقتك       ،  فتتعب فيه جسمك      ، وتتفانى ِفي تحصيله         ،  على ما ينفعك ِفي الدنيا          
فلو كنت مؤمنا ِبجدوى           ، والسبب ِفي ذلك أنك اقتنعت بأنه ينفعك فحرصت عليه                    

 . أمور دنياكليها كَما تحرص على       الصالة عنك ومنفعتها لك؛ لَحرصت ع         
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 ج النِبي فقد ثبت عن   ، مع العلم أنَّ صالة واحدة نفعها أعظم من الدنيا كلها           
فإذا كان هذا ِفي النافلة؛ فكيف به . #ركْعتا الْفَجِر خير ِمن الدنيا وما ِفيها$: أنه قال

 !! ِفي الفريضة؟
الْمترتب على تركها أعظم من كُلِّ شر يحذره  فإنَّ الشر :ومن جهة أخرى

ويحذر الوقوع ، فمثالً اإلنسان يؤمن بأنَّ النار محرقة؛ فلذلك يِفر منها، اإلنسان
وأن األسد قاتل؛ فلذلك ، واإلنسان يؤمن بأنَّ الثعبان قاتل؛ فلذلك يفر منه، فيها

فمن آمن بأن ،  عن إيمانه بضررهايفر منه، ففراره من النار والثعبان واألسد ناشئ
ترك الصالة موِجب للنار؛ فإن ذلك اإليمان يحمله على اجتناب تركها 
والْمواظبة على فعلها إيمانا بالنفع وخوفًا من الْمضرة، فمن زعم أنه مؤمن 

بل إنه كافر جاحد بلسان ، بفرضية الصالة ولَم يؤدها فإنه كاذب ِفي دعواه
 . وباهللا التوفيق، إن لَم يسم جاحدا بلسان مقالهو، حاله

، أنَّ من ذكر صالة منسية. #فَلَيصلِّها ِإذَا ذَكَرها$: يؤخذ من قوله: سادسا
أو يحولُها ، وهو ِفي صالة واجبة الترتيب مع الْمنسية؛ فإنه يقطع الَِّتي هو فيها

وذلك يعم ، لى وجوب القضاء عند الذكروِفي ذلك خالف يدل ع، إلَى تطوع
 . من ذَكَرها وهو ِفي الصالة

فوجه الدليل منه أنه يقتضي األمر ، وحيث يقَال بالقطع: قال ابن دقيق العيد
ومن أراد إخراج شيء ، ومن ضرورة ذلك قطع ما هو فيه، بالقضاء عند الذكر

وال ، للفظ ِفي الصورة الَِّتي يخرجهامن ذلك؛ فعليه أن يبين مانعا من إعمال ا
 . يخلو هذا التصرف من نوع جدل

، فيلزم خروجه ِمما هو فيه وقطعه، وهو دليل على الفَورية: وقال الصنعاِني
فال يخرج عنها شيء إالَّ ، وهو عام ِفي كل أوقات الذكرى، واإلتيان ِبما ذكره

 . ولَم يقم هنا دليل، بدليل
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 .  إلَخ...من ذكر صالة وهو ِفي أخرى : لْحافظ البيهقي ِفي السنن بابوبوب ا
الذي يظهر ِلي أن الْمضي ِفي الصالة الَِّتي هو فيها وتحويلها إلَى : قلت

فإن من ذكر فائتة وهو حاقن له أن يقضي ، وال يتنافَى مع الفَورية، تطوع أولَى
واهللا قد نهى عن إبطال ، فاة للفوريةوال يكون ِفي ذلك منا، حاجته ويتوضأ

 . واهللا أعلم، األعمال
أن كَفَّارة الْمتروكَة بنوم أو . #الَ كَفَّارةَ لَها ِإالَّ ذَِلك$: يؤخذ من قوله: سابعا

إنَّ الْمتروكَة : ومن هنا يقَال، ال يكفِّرها شيء سوى ذلك، نسيان هو قضاؤها
 . إالَّ التوبة والدخول ِفي اإلسالم من جديدعمدا ال يكفِّرها شيء 

إنَّ من ترك واجبا حتى فات وقته؛ ترتب ِفي ذمته  : أما الْجمهور فيقولون
 . ولزمه قضاؤه

أما الصالة فقد ، أنَّ هذه القاعدة تتمشى ِفي غري الصالة: والذي يظهر ِلي
 ﴿: الَى يقول عن أهل النار الْمخلَّدين فيهاواهللا تع،  تركها كفراججعلَ النِبي 

  . ]٤٤-٤٢:الْمدثر   [ ﴾              
 . واهللا أعلم

يمكن أن تحملَ هذه األحاديث الَِّتي أوردتموها ِفي كفر : فإن قال قائل
ِسباب الْمسِلِم $: كحديث، كفر دون كفر: تارك الصالة على أن ذلك من باب

فُسوق ،كُفْر الُهِقتو# . 
 :  والْجواب عليه من وجهني●

أما التروك فلم ، أنَّ إطالق اسم الكفر ِفي السنة إنما ورد على األفعال: أوالً
 أنهم -رضوان اهللا عليهم-يِرد ِفي شيء منها فيما أعلم؛ وِلهذَا ورد عن الصحابة 

 .  الدين تركه كفر غري الصالةكانوا ال يرونَ شيئًا من
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أخرب عن أهل النار أنهم لَما سئلوا عما أدخلهم النار؛  Tأن اهللا : ثانيا
      ﴿: حيث قالوا، أجابوا بأربعة أشياء؛ أولُها ترك الصالة

                 
ترك الصالة فَدلَّ على أن . ]٤٨-٤٣:الْمدثر[ ﴾     
م، كُفْرقَدأو ناشئ عن الكفر كما ت . 

،   أنَّ الْمصلني الْموحدين الذين يدخلون النار بكبائرجوقد صح عن النِبي 
أو برحمة أرحم الراِحِمني ، إذا أذن اهللا ِفي إخراجهم منها بشفاعة الشافعني

د امتحشوا إالَّ موضع السجود فيجدونهم ق، تدخل عليهم الْمالئكة ليخرجونهم
فَدلَّ على أنَّ من ترك الصالة ، وحرام على مواضع السجود أن تأكلها النار، منهم

 . واهللا أعلم، وخلِّد ِفي النار، حِرم من الشفَاعة
 

 

 

J@J@J@J@J 
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يصلِّي مع  أَنَّ معاذَ بن جبٍل كَانَ $: �عن جاِبِر بِن عبِد اهللا ] ١١٤[
#ثُم يرِجع ِإلَى قَوِمِه فَيصلِّي ِبِهم ِتلْك الصالَةَ،  ِعشاَء اآلِخرِةجرسوِل اهللا 

)١(. 

<|†�Ö] 

J ة الراويمترج : 
جبل ولكن سأكتب ترجمة ِلمعاذ بن ، أما جابر بن عبد اهللا فقد تقَدمت ترجمته

ذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عابد بن معا: فهو،  لكونه صاحب القصة؛�
كذا قال . الْمقَدم ِفي علم الْحالل والْحرام، عدي بن كعب الْخزرجي األنصاري

وأَعلَمكُم ِبالْحالَِل والْحراِم معاذُ بن $: وِفي الْحديث، "اإلصابة"ابن حجر ِفي 
وحضر بدرا ،  ِفي التاسعة عشرة من عمره الْمدينةَ وهو شابجقَِدم النِبي . #جبٍل

على قول ) ’١٨(وتوفِّي ِفي طاعون عمواس ِفي سنة ، وهو ابن إحدى وعشرين
 . األكثر
J ديثفِّل: موضوع الْحتنرض بالْمفتاقتداء الْم . 
J اتدفرالْم  : 

 .  العشيالوصف باآلخرة خرج على اعتبار أنها إحدى صالتي              : عشاء اآلخرة     
J اِليمى اإلجعنالْم  : 

وكان هو ، فيحبون أن يقَدموه إماما لَهم، كان قوم معاذ يعدونه أفضلهم
فيصلي ، ؛ حرصا منه على الفضل الْمترتب على ذلكجيحب أن يصلي مع النِبي 

 .  مفترضا ويعود إلَى قومه فيصلي ِبهم نفالًجمع النِبي 
                                                 

وأقربها إلَى هذا اللفظ ما أخرجه ِفي ، أخرجه البخاري ِفي عدة مواضع مطَوالً ومختصرا) ١(
 .نووي) ٤/١٨١(لم وأخرجه مس، )٧١١(رقم الْحديث ، إذا صلى ثُم أَم قوما: باب
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J ديثفقه الْح : 
 . الْحديث دليل على جواز اختالف نية اإلمام والْمأموم ِفي :أوالً

 . #فَالَ تختِلفُوا علَيِه، ِإنما جِعلَ اِإلمام ِليؤتم ِبِه$: حديث ويعارضه
 آخر كَما فَسره ، أن يحمل النهي على االختالف ِفي األفعال       : والْجمع بينهما     

 . الْحديث
فقد دلت األدلة الشرعية على جوازه كَما مضى : الف ِفي النياتأما االخت

فقد أوردت األدلة هناك على جواز اختالف ، )١٨٨-١٨٧ص(ِفي الْجزء األول 
ومنها هذا الْحديث حيث يدل على جواز اقتداء ، النيات ِبما أغنى عن إعادته

 . الْمفترض بالْمتنفِّل
منع ذلك كاألحنافواعتذر عنه م ة، نالكيورة ، والْمشهابلة ِفي الرواية الْمنوالْح

 : بأعذار تتلَخص فيما يلي
وذلك من ، جأن االحتجاج من باب ترك اإلنكار به من النِبي : أولُها

 . شرطه العلم به
 أن فجاز، أن النية أمر باطن ال يطلع عليه إالَّ باإلخبار من الناوي: ثانيا

ولَم يرد عن معاذ ما يدل ، وجاز أن تكون النفل،  الفرضجتكون نيته مع النِبي 
 . على أحدِهما

 . ادعاء أن تكون قصة معاذ منسوخة: ثالثًا
ولَم يكن لَهم ِغنى عن ، أنَّ الضرورة دعت إلَى ذلك لقلة القُراء: رابعا

 . جنى عن صالته مع النِبي ولَم يكن ِلمعاذ ِغ، معاذ
 . هذا ملَخص ما اعتذروا به عن الْحديث

 : وحاصل ما يجاب به عن هذه االعتذارات اآلِتي
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 :  فيجاب عن االعتذار األول بثالثة أجوبة●
إذا علم أن اهللا ال يقر أصحاب ،  ليس ِبمشروطجأن علم النِبي : أولُها
  ﴿: نزل الوحي؛ ألنه سبحانه يقول على باطل إبان تجرسول اهللا 

  .]١١٥:التوبة[ ﴾          
وال يتصور أن يظَلَّ معاذ زمنا طويالً ، وإذا لَم يعلم رسول اهللا فاهللا يعلم

وال ينبه اهللا رسولَه على ذلك؛ إذ من الزمه ، يصلِّي بقومه صالة باطلة ِفي الشرع
هالأن اهللا أقَرحزل الوحي عليه وذلك مول وتنسم على باطل ِفي زمن حياة الر . 

 ج كُنا علَى عهِد رسوِل اهللا       $:  يقول  جوإذا علمنا أنَّ بعض أصحاب النِبي         
بسطْنا فَان جحتى مات رسولُ اهللا ، نتِقي االنِبساطَ مع ِنساِئنا؛ خشيةَ أَنْ ينِزلَ ِفينا قُرآنٌ

#ِإلَى ِنساِئنا
إذا عِلم هذا؛ فإنه يعطينا داللة واضحة على مدى الْحذَر الذي . )١(

 .  خوفًا من تنزل القرآن فيهمجكان يحذره أصحاب رسول اهللا 
أفيعقل بعد هذا أن يِقر اهللا معاذًا وجماعةَ مسجده على الباطل زمنا طويالً 

 .  إالَّ محالال ينكره عليهم؟ ما هذا
ثُم ،  كل يوم خمس مراتجيبعد جدا أن يصلِّي معاذ مع النِبي : ثانيا

يبقى على ذلك زمنا طويالً وال يسأل                ،  يذهب إلَى قومه فيصلي ِبهم تلك الصلَوات             
ورد ِفي حتى  ،  وهو من هو ِفي حرصه على العلم والفقه ِفي الدين                  ،  جرسول اهللا    

 . #وأَعلَمكُم ِبالْحالَِل والْحراِم معاذٌ$: حديثالْ
 بسبب التطويل ما جأنه قد ورد ِفي شكوى من شكَاه إلَى النِبي : ثالثًا

 . ومن أَولَ ذلك؛ لَم يصحبه التوفيق، يدل على علمه بذلك
                                                 

 .ذكر ذلك الْحافظ ِفي الفتح، بعبد اهللا بن عمر بن الْخطَّاب : قائل ذلك هو) ١(
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 :  أما ما يجاب عن االعتذار الثاِني فهو شيئان●
 . ويصلِّيها مع غريه، جال يظن ِبمعاذ أن يترك الفريضة مع النِبي  أنه: أولُها
فهل . #ِإذَا أُِقيمت الصالَةُ؛ فَالَ صالَةَ ِإالَّ الْمكْتوبةُ$:  قالجأن النِبي : ثانيها

 !!  ويفعل غريه؟جيظَن ِبمعاذ أن يترك ما أمر به النِبي 
 : سخ ويجاب عن االعتذار بالن●

أما النهي عن الصالة ِفي اليوم مرتني إن ثبت؛ فهو ال ، أنه دعوى بال دليل
، يدل على أنَّ الصالة ِفي اليوم مرتني كان مشروعا بنص شرعي ثابت قبل النهي

ولَم يكن هنالك حكم ، والنسخ هو رفع حكم شرعي بنص شرعي متأخر عنه
 . سابق حتى ينسخ

 : ر الرابع ويجاب عن االعتذا●
بل الثابت  ،  دعوى باطلةجأنَّ دعوى قلة القراءة ِفي أصحاب رسول اهللا 

فَكُلُّ ،  كانوا غري قليلني قطعاجفالقُراُء من أصحاب رسول اهللا ، خالف ذلك
الرجال والنساء والولدان قد قَرءوا شيئًا من القرآن الذي يؤدونَ به صالتهم أو 

أما ،  كانوا قليلني فعالًججمعوا القرآن كله ِفي حياة النِبي ولكن الذين ، زيادة
دخلو منه أحد قراءة القرآن فذلك ال يرجم . 

والقرآن قد ، جوكيف يتصور أن يقلَّ القُراُء ِفي أصحاب رسول اهللا 
ِتهم ويسيطر على حيا، فهو يصوغ واقعهم!! امتزج ِبحياِتهم ولُحومهم ودمائهم

ومنه يتعلَّمون صياغة ، جفمنه يتعلَّمون الصلَة باهللا وبرسوله ، سيطرة تامة
،   العالقات األسرية واالجتماعية واالقتصادية ِفي السلْم وِفي الْحرب وِفي كل شيء       

 !! قليلني؟ كانوا جأفيعقل بعد هذا أن يكون القُراء ِفي أصحاب رسول اهللا         
ا سربناه من األجوبةوقد تبيا عن : ن ِبمأنَّ هذه االعتذارات ما كانت إالَّ دفاع

 . نسأل اهللا السالمة، الْمذَاِهب ومحاماة عنها
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يؤخذ منه مشروعية انتظار اإلمام الراتب ولو تأخر عن أول الوقت؛ : ثالثًا
 . وقت مع االنتظار يأخذ شيئًا من الجألنَّ مدة صالته مع النِبي 

 . يؤخذ منه إعادة الصالة نفالً إذا اقتضت الْمصلَحةُ ذلك: رابعا
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 ِفي جكُنا نصلِّي مع رسوِل اهللا $:  قَالَ�عن أَنِس بِن ماِلٍك ] ١١٥[
رِة الْحِشد ،ِمن هتهبج كِّنما أَنْ يندأَح ِطعتسي فَِإذَا لَم دجفَس هبطَ ثَوسِض؛ باَألر 

#علَيِه
)١( . 

<|†�Ö] 

J    ديثتصل به   : موضوع الْحلي على الثوب الْمصود الْمجاز سوك جرتحالْم
 . ِبحركته
J اتدفرالْم  : 

رة الْحمنتهى قوته: أي: ِفي شد . 
 .  شدة الْحريثبتها على األرض ِفي السجود من: أي: أن يمكِّن جبهته

 . فَسجد عليه، طَرحه على األرض: أي: بسطَ ثوبه
J اِليمى اإلجعنالْم  : 

،  الظهر ِفي شدة الْحرج أنهم كانوا يصلُّونَ مع النِبي �يخرب أنس 
  .فكانوا يسجدون على الثياب؛ اتقاًء للحر حني ال يستطيعون مالقاته ِبِجباِههم

J ديثفقه الْح : 
 .  كَانَ يقَدم الظهر ِفي أول وقتهاجيؤخذ منه أن النِبي : أوالً

                                                 

، بسطُ الثوب ِفي الصالة والسجود عليه: باب، أخرجه البخاري ِفي كتاب العمل ِفي الصالة) ١(
، ي أول الوقتاستحباب تقديم الظهر ِف: باب، ، وأخرجه مسلم ِفي الْمساجد)١٢٠٨(برقم 

ما ذكر ِفي : باب، والترمذي ِفي الصالة، الصالة على الْحصري: باب، وأبو داود ِفي الصالة
رة الْحة ِفي السجود على الثوب ِفي شدصخالسجود على : باب، والنسائي ِفي االفتتاح، الر

 .الثياب
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 . األمر باإلبراد: ويعارضه
ِبحمل حديث األمر باإلبراد أنه إلَى أن تنكسر شدة الْحر : والْجمع حاصل

 ). ١١٢(انظر شرح الْحديث رقم ، وبذلك تجتمع األدلة، قليالً
 ؟ هل هو سنة أو رخصة: اختلف العلماء ِفي اإلبراد :ثانيا

إنَّ اإلبراد رخصة فال إشكال عليه؛ ألن التقديم حينئٍذ يكون : فَمن قَالَ
 . واإلبراد جائز، سنة

:  أعِني-فقد ردد بعضهم القول ِفي أن يكون منسوخا ، إن اإلبراد سنة: ومن قال
 . قاله ابن دقيق العيد -التقديم ِفي شدة الْحر

: ِبما تقَدم من الْجمع تبين أنه ال تعارض كَما أشار إليه بقوله: قلت
ويحتمل عندي أن يكون ثَمة تعارض؛ ألنا إن جعلنا اإلبراد إلَى حيث يبقى ظل 

أو إلَى ما زاد على الذِّراع؛ فال يبعد أن يبقى مع ذلك حر يحتاج معه ، يمشي فيه
 .  بسط الثوب؛ فال تعارضإلَى

فيه دليل على جواز استعمال الثياب وغريها ِفي الْحيلُولَة بني الْمصلي : ثالثًا
 . -رِحمه اهللا-قاله ابن دقيق العيد . وبني األرض
 : هذا يحتمل أمرين:  قلت●

وضع الثوب على األرض ِبحيث يكون كالْخمرة والفراش وما : أحدهما
 . ذا ال أعلم ِفي جوازه خالفًاوه، أشبه ذلك

الثوب الْمتصل بالْمصلّي والْمتحرك ِبحركته الذي ذكره ِفي : والثاِني
 : وهذا فيه خالف بني العلماء، الْمأخذ الرابع

 . ورواية عن أحمد، وهو مذهب مالك وأِبي حنيفة، أجازه الْجمهور
عن األثرم " الْمغِني"د ذَكَرها صاحب وهو رواية عن أحم، ومنعه الشافعي

)١/٥١٧ .( 
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 )١ (�كَما روى مسلم عن خباب ، هذا القول هو األرجح ِفي رأيي: قلت
#فَلَم يشِكنا،  حر الرمضاِء ِفي ِجباِهنا وأَكُفِّناجشكَونا ِإلَى رسوِل اهللا $: قال

)٢( . 
 على ما هو حامل له أشبه ما إذا سجد على وألنه سجد": الْمغِني"قال ِفي 

 .’ا. يديه
 : ويجمع بني حديث خباب وحديث أنس بوجهني:  قلت●

وحديث ، أن يحملَ حديث أنس على الثوب الْمنفَصل عن الْمصلِّي         :  أحدهما  
، خباب على السجود على الثوب الْمتصل بالْمصلِّي؛ حيث أذن لَهم ِفي األول

 يأذن ِفي الثاِني وهو الذي يقصده كالم النووي فيما نقله عن الشافعيولَم ،
 ". األم"وكالم الشافعي نفسه ِفي 

وحديث خباب ، أن يحمل حديث أنس على ما ال يمكن تحمله: والثاِني
 .  على الْحر الذي يمكن تحمله مع مشقَّة

 . ويزول التعارض، وبذلك تجمع األدلة
، فهي ضعاف لَم يصح فيها شيء:  أحاديث السجود على كَوِر الِعمامةأما

ولكن صح ِفي ، "السنن"والبيهقي ِفي ، "الْمغِني"وإلَى ذلك أشار ابن قُدامة ِفي 
والْجمهور على تضعيف مراسيل الْحسن كَما ، ذلك حديث مرسل عن الْحسن

 . علم ِفي األصول
 ابن دقيق العيد ِفي الْمأخذ الرابع ترشيحا لصحة استدالل من أما ما قَرره

استدل ِبحديث أنس على جواز السجود على الثوب الْمتصل بالْمصلِّي الْمتحرك 
                                                 

توفِّي ، وقيس بن أِبي حازم،  علقمة:عنه، خباب بن األرت التميمي حليف بِني زهرة بدري) ١(
 ).١٣٨٤(، كاشف )١٧٠٨ت رقم. (�وصلَّى عليه علي ، سنة سبع وثالثني

استحباب تقديم الظهر ِفي أول الوقت ِفي غري مشقَّة الْحر من كتاب : أخرجه مسلم ِفي باب) ٢(
 ).٦١٩(برقم ، الْمساجد
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ِبحيث يكون بعض الثوب على الْمصلِّي ، ِبحركته أخذًا من قلة ثياب الصحابة
 . ركة البسهال يتحرك ِبح، وبعضه ِفي محل السجود

 : ليس ِفي األمر ما يدعو إلَى مثل هذه التأويالت ِفي رأيي ألمور:  وأقول●
أنَّ نسبة الثوب إلَى الْمصلي ال يلزم منه كونه البسا له ِفي وقت : أوالً

 . بل اإلضافة إضافة تمليك أو اختصاص، الصالة
غري ، لب عليها الضيقأنَّ الصحابة وإن كانت حالتهم االقتصادية يغ: ثانيا

ولعل ، وقد يلبسون القميص، أنَّ كثريا منهم وأكثرهم يلبسون األردية مع اُألزر
ِفي حديث سهل بن سعد ِفي قصة الواهبة الذي رواه الشيخان أن القليل منهم 

وقد يشعر بالْجانب . #ما لَه ثَوب غَيره$: وذلك من قوله، من له ثوب واحد
 . #أَوِلكُلِّكُم ثَوباِن$: جنِبي اآلخر قول ال

الْمقتضية للتعقيب ال . #بسطَ ثَوبه فَسجد علَيِه$: أن الفاء ِفي قوله: ثالثًا
فلو طَرحه على األرض عند سجوده ِفي         ، يلزم منها أن يكون الثوب محموالً للمصلي         

 . الركَعاتا بعدها من    بقطع النظر عم     ،  التعقيب   أول كل ركعة صدق عليه      
، فال داعي لتأويل متعسف، أنَّ الْجمع بني الْحديثني ممكن كَما سبق: رابعا

 . واهللا أعلم، واحتمال بعيد
 : والذي يتلَخص من هذا البحث ●

الضرورة أنَّ اإلفضاء بالْجبهة والكفني إلَى محل السجود واجب إالَّ ِفي حالة                 
فيجوز اتقاؤه بثوب منفَصل يطْرح على ، أو برد ال يحتمل،  يطَاقمن حر ال

فإن لَم يكن فبثوب متصل؛ ليحصل بذلك االستقرار النفسي الذي به  ، األرض
 .   واهللا أعلم، يتم الْخشوع ِفي الصالة

J@J@J@J@J 
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لِّي أَحدكُم ِفي الَ يص$: جقَالَ رسولُ اهللا :  قَالَ�عن أَِبي هريرةَ ] ١١٦[
#الثَّوِب الواِحِد لَيس علَى عاِتقَيِه ِمنه شيٌء

)١( . 

<|†�Ö] 

J  ديثلَ على  : موضوع الْحعجالة ِفي الثوب الواحد إالَّ أن يالنهي عن الص
 . أو النهي عن الصالة وهو مكشوف الْمنكبني، منكبيه منه شيء

J اتدفرالْم  : 
:  ووجهه ، كذا هو ِفي الصحيحني بإثبات الياء             : قال الْحافظ ابن كثري      : ال يصلي   

ورواه الدارقطِني ِفي غَرائب مالك : قال، وهو خرب ِبمعنى النهي، نافية" ال"أنَّ 
 . #الَ يصلِّين$: عن مالك، )٢(ومن طريق عبد الوهاب بن عطاء، بلفظ بغري ياء
J اِليمى اإلجعنالْم  : 
ابلة الْملوك ولقاء األشراف والسادة يتطَلَّب من اإلنسان أن يكون على مقَ

!! فكيف ِبمقَابلة ملك الْملوك وسيد السادات؟، أكمل األحوال وأحسن الْهيئات
 من أجل ذلك أن يستر الْمصلي منكبيه ِفي الصالة؛ ليكون على جفقد أمر النِبي 

 . ة ربه تعالَىأكمل األحوال عند مناجا
                                                 

من أوائل كتاب ، فليجعل على عاتقيه، ب الواحدإذا صلَّى ِفي الثو: أخرجه البخاري باب) ١(
الَ يصلِّي أَحدكُم ِفي الثَّوِب الواِحِد لَيس علَى عاِتقَيِه     $: ولفظه، )٣٥٩(رقم الْحديث ، الصالة

لَيس علَى   $: ولفظه، الصالة ِفي ثوب واحد وصفة لبسه: وأخرجه مسلم ِفي باب. #شيٌء
 هِه ِمناِتقَيءٌ عيش #. 

صدوق ربما ، عبد الوهاب بن عطاء الْخفاف أبو نصر موالهم العجلي البصري نزيل بغداد) ٢(
مات سنة أربع وقيل سنة ست ، أنكروا عليه حديثًا ِفي العباس يقال دلسه عن ثور، أخطأ

 ).٤٢٩٠ت. (ومائتني
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J ديثفقه الْح : 
يؤخذ من الْحديث مشروعية ستر الْمنكبني ِفي الصالة ِلمن قَدر على 

 . ذلك
 ؟  وهل ذلك واجب أو مندوب●

 : فيه خالف بني العلماء
واألمر ِفي ، فالْجمهور حملوا النهي الوارد ِفي هذا الْحديث على التنزيه

 . #ن صلَّى ِفي ثَوٍب واِحٍد؛ فَلْيخاِلف بين طَرفَيِهم$: الْحديث بلفظ
فَلْيخاِلف بين طَرفَيِه علَى $: عن يحيى عند أحمد، )١(ومن طريق معمر

 . على الندب. #عاِتقَيِه
وهل هو شرط ِفي صحة ، وذهب اإلمام أحمد إلَى الوجوب مع القدرة

 : الصالة أم ال؟ عنه روايتان
 . ال تصح صالة من قدر على ذلك: أحدهما
 . وصالته صحيحة، يأثَم بترك ذلك مع القدرة: والثانية

، وال شك أن الوجوب هو الْمتعين مع القدرة؛ لوجود األمر وال صارف
إالَّ أنَّ القول بالشرط وإبطال صالة من قدر على ذلك ولَم يفعل؛ مبالغة ال دليل 

والقول بالتأثيم مع ،  أن تبطل صالة عبد إال ِبمستند شرعيوال يجوز، عليها
 . صحة الصالة هو األولَى

                                                 

، غُندر: وعنه، وهمام، الزهري: عن، عاِلم اليمن، معمر بن راشد أبو عروة األزدي موالهم) ١(
 وقال  .طلبت العلم سنة مات الْحسن وِلي أربع عشرة سنة        : قال معمر  ، وعبد الرزاق   . وابن الْمبارك   

: وقال عبد الرزاق. كان من أطلب أهل زمانه للعلم، ال نضم معمرا إلَى أحد إالَّ وجدته يتقَدمه: أحمد
 ).٥٦٦٦(الكاشف . ’ا). ١٥٣( ِفي رمضان سنة توفِّي. سِمعت منه عشرة آالف
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والتأثيم مقيد بوجود ثوب آخر أو إزار واسع؛ ِلما رواه البخاري ِفي 
سأَلْنا جاِبر بن عبِد اهللا عن $:  قال)١(عن سعيد بن الْحارث) ٣٦١(الصحيح رقم 
فَِجئْت ،  ِفي بعِض أَسفَاِرِهجخرجت مع النِبي : وِب الْواِحِد؟ فَقَالَالصالَِة ِفي الثَّ

فَاشتملْت ِبِه وصلَّيت ِإلَى ، فَوجدته يصلِّي وعلَي ثَوب واِحد، لَيلَةً ِلبعِض أَمِري
: فَلَما فَرغْت قَالَ، ؟ فَأَخبرته ِبحاجِتيرما السرى يا جاِب: فَلَما انصرف قَالَ، جاِنِبِه

تأَيالُ الَِّذي رِتمذَا االشا هم؟ قُلْت : بعِني-كَانَ ثَوي :اقفَِإنْ كَانَ : قَالَ. -ض
 . #وِإنْ كَانَ ضيقًا فَاتِزر ِبِه، واِسعا فَالْتِحف ِبِه

عن ، جنَّ ساِئالً سأَلَ رسولَ اهللا أَ$): ٣٥٨(وعنده عن أِبي هريرة رقم 
 . #أَوِلكُلِّكُم ثَوباِن: الصالَة ِفي الثوِب الْواِحِد، فَقَالَ

) :  ٣٥٧و، ٣٥٤(رقم  ،  )٣( وأم هاِني    ، )٢( وعنده من حديث عمر بن أِبي سلَمة          
$ ِبيِهجأَنَّ النفَيطَر نيب الَفخ اِحٍد قَدٍب ولَّى ِفي ثَولَى $: وِفي لفظ. #  صع

 .  #عاِتقَيِه
 ج  كَانَ ِرجالٌ يصلُّونَ مع النِبي         $: قَالَ  ) ٣٦٢(وعنده من حديث سهل رقم        

 . #عاِقِدي أُزِرِهم علَى أَعناِقِهم كَهيئَِة الصبياِن
                                                 

، عمرو بن الْحارث: وعنه، وابن عمرو، أِبي هريرة: عن، سعيد بن الْحارث قاضي الْمدينة) ١(
 .وفاتهولَم يذكر ) ٢٢٩٣(وترجمه ِفي التقريب  ). ١٨٨١(الكاشف   . ولَم يذكر وفاته ، وفليح

أمه أم سلَمة ، صحاِبي صغري، جزومي ربيب النِبي عمر بن أِبي سلَمة بن عبد األسد الْمخ) ٢(
 .على الصحيح) ٨٣(مات سنة ، أَمره علي على البحرين، جزوج النِبي 

وحفيدها يحيى بن ، ابنها جعدة: عنها. هند: وقيل، أم هانئ بنت أِبي طالب الْهاِشمية، فاختة) ٣(
، ِفي تراجم النساء) ٢١٣ت (كاشف . ’ا. لْخمسنيوطائفة، بقيت إلَى بعد ا، وعروة، جعدة

) ٩٥ت (تقريب . ’ا. ماتت ِفي خالفة معاوية، لَها صحبة وأحاديث": التقريب"وقال ِفي 
 .كُنى النساء
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 :  ومن هذه األحاديث نأخذ ما يلي●
إالَّ أن يعجز عن ذلك؛ ، ر عاتقيه أَنَّ كُلَّ مصلٍّ واجب عليه أن يست-١

 . جامتثاالً ألمر النِبي 
٢-يفعل مع القدرة على ذلك؛ فهو آِثم وصالته صحيحة،  فإن لَم . 
وخالَف بني طَرفيه إن كان ،  من لَم يِجد إالَّ ثوبا واحدا صلَّى فيه-٣

 . ك شيءوليس عليه ِفي ذل، فإن كان ضيقًا؛ اتزر به، واسعا
واألمر ، ولَم يِصب من جعلَ حديث جابر صارفًا للنهي من التحريم إلَى الكراهة

؛ )٢/٥١٠(والصنعاِني ، كَما أشار إلَى ذلك ابن دقيق العيد، من الوجوب إلَى الندبية
أما ِفي حالة اتساعه فيبقى األمر ، ألنه مقيد ِفي حديث جابر ِبحالة ضيق الثوب

فَِإنْ كَانَ واِسعا فَالْتِحف  $: بل إنَّ حديث جابر زاده تأكيدا؛ حيث قال،  صارفبال
 . واهللا أعلم، ومذهب اإلمام مقيد بالقدرة كَما مضى. #ِبِه

 يلزم من صلَّى ِفي ثوب واحد مخالفًا بني طرفيه أن يشد على بطنه   -٤
 حتى ال تنكشف عورته بانفراج الثوب شيئًا يحفظه كهيمان أو منطقة أو حبٍل

 . واهللا أعلم، ويعقد طرفيه على عاتقيه، عند الركوع والسجود
 

 

J@J@J@J@J 
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من أَكَلَ ثَوما أَو  $:  أَنه قَالَج عِن النِبي ،�عن جاِبِر بِن عبِد اهللا  ]١١٧[
وأُِتي ِبِقدٍر ِفيِه خِضرات ِمن . ولْيقْعد ِفي بيِتِه، اولْيعتِزلْ مسِجدن، بصالً فَلْيعتِزلْنا

قَربوها ِإلَى بعِض : فَقَالَ، فَسأَلَ فَأُخِبر ِبما ِفيها ِمن الْبقُوِل، فَوجد لَها ِريحا، بقُوٍل
#ِجي من الَ تناِجيفَِإني أُنا كُلْ: قَالَ، فَلَما رآه كَِره أَكْلَها. أَصحاِبي

)١( . 

<|†�Ö] 

J       ديثأكل الثوم والبصل والكراث ِفي ترك        : موضوع الْح نة ِلمخصصالة الر
فإن فعل ذلك قاصدا ، الْجماعة ما لَم يجعل ذلك وسيلة مقصودة لترك الْجماعة

 . وهو آِثم، به االعتذار عن الْجماعة؛ كان فعله حراما
J دفراتالْم  : 

شجرتان معروفتان ينشأ عن أكلهما رائحة كريهة ِفي فَم : الثوم والبصل
وذكر أهل الطب أن الشذاب ، وتذهب الرائحة أو تخف إذا أُِميتا طبخا، اآلكل

 . إذا مضغ بعد أكلها يقضي على رائحتها
مان  ِبحرأو تهديد    ، إذْنٌ ِفي التخلف عن الْجماعة       : فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا         

 . ثواب الْجماعة
 . القدر هو إناء يطبخ فيه الطعام: بِقدر

، وكسر الثانية، أو فتح األولَى، وفتح الثانية، بضم األولَى: فيه خِضرات
فتح الْخاء : ِسوى" النهاية"ولَم يذكر ابن األثري ِفي ، "العدة"أفاده الصنعاِني ِفي 

                                                 

رقم ، ما جاء ِفي الثوم النيء والبصل والكراث:  ِفي باب-رِحمه اهللا-أخرجه البخاري ) ١(
من طريق ابن شهاب عن  ) ٥٠، ٤٩، ٥(وأخرجه مسلم ، )٨٥٥، ٨٥٤، ٨٥٣(الْحديث 

 .�عن جابر بن عبد اهللا ، عطاء بن أِبي رباح



 ٢٠٥  > ��������د��������א����م

 . وهو أشهر، وكسر الضاد
ما يأكله : والْمراد بالبقل، وهو جمع بقل: فأخرب ِبما فيها من البقول: لهقو

 . اإلنسان نيئًا من ورق األشجار
، الْمراد بذلك مناجاة الْملَك: #فَإني أُناِجي من الَ تناِجي، كُلْ$: قال: قوله
 . واألمر هنا أمر إباحة، هي الْمفَاهمة سرا: والْمناجاة
J اِليمى اإلجعنالْم  : 

 ِبيهى النسجدجنأَكَلَ الثوم والبصل والكراث نيئًا أن يدخل الْم نم  ،
،  بطعام ِفي قدر مطبوخ فيه ثومجوأُِتي النِبي ، وأمره باعتزاله والْجلُوس ِفي بيته

ِبي كره ذلك حني ولكن الصحا. #قَربوها ِإلَى بعِض أَصحاِبي$: وقال، جفتركه 
أنه : أي. #فَِإني أُناِجي من الَ تناِجي ،كُلْ$: جفقال له النِبي ،  تركهاجرأى النِبي 

 . يكَلِّم الْملَك
J ديثفقه الْح : 

يؤخذ منه كراهية أكل هذه البقول ذوات الروائح الكريهة ِلمن تلزمه : أوالً
ن ِفي وقت يمكنه أالَّ يذهب إلَى الْمسجد إالَّ بعد أن إالَّ إذا كا، صالة الْجماعة

كأن يأكلها بعد العشاء أو بعد صالة الصبح؛ ِلما رواه ، تذهب الرائحة من فَمه
ومن أَكَلَه ِمنكُم $: وفيه، من حديث أِبي سعيد) ٣/٨٥(ابن خزيمة ِفي صحيحه 

ى يتح ِجدسذَا الْمه بقْرفَالَ يهحب ِريذْه#
)١( . 

أما ما يطْبخ حتى يذْهب ِريحه؛ ، أنَّ الكَراهة مقصورة على النيء منها: ثانيا
ويزيده . #فَِإني أُناِجي من الَ تناِجي ،كُلْ$: وعلى هذا يحمل قوله، فال كراهة فيه

 . مطبوخةي الِقدِر يدل على أنها فكونها ِف. #أُِتي ِبِقدٍر فيِه خِضرات$: وضوحا قوله
                                                 

 ).٤٨/ ٥ (�وله شاهد عند مسلم من حديث ابن عمر ) ١(
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ريح البقول مطبوخة يختلف عن : فالْمراد به. #فَوجد لَها ِريحا$: أما قوله
 . رائحتها بعد األكل

ويدل له ما رواه ،  لَها فَهو تنزها؛ لكونه يناجي جربيلجوأما ترك النِبي 
، جنزلَ علَينا رسولُ اهللا $: يث أم أيوب قالتوابن حبان من حد، ابن خزيمة

فَِإني لَست ، كُلُوا$: فذكر الْحديث وفيه. #...فَتكَلَّفْنا لَه طَعاما ِفيِه بعض الْبقُوِل 
كُمٍد ِمناِحِبي، كَأَحص أَنْ أُوِذي افي أَخِإن#

)١( . 
 �أنَّ عمر بن الْخطَّاِب $: ابن خزيمةو، وِمما يدل له أيضا ما رواه مسلم

ِإنكُم تأكُلُونَ شجرتيِن ما أَراهما ، أَيها الناس: ثُم قَالَ، خطَب الناس يوم الْجمعِة
،  ِمنه ِريحهوقَد كُنت أَرى الرجلَ يوجد، وهذَا الْبصلُ، هذَا الثُّوم: إالَّ خِبيثَتيِن

#ومن كَانَ أَكَلَها فَلْيِمتها طَبخا، فَيؤخذُ ِبيِدِه فَيخرج ِإلَى الْبِقيِع
)٢(. 

من أَكَلَ ِمن هِذِه $: جقال النِبي ، وأخرج أبو عوانة من حديث جابر
ما أُراه ِإالَّ : ما يعِني به؟ قَالَ:  قَالَ.فَالَ يغشانا ِفي مسِجِدنا -الثُّوم: يعِني-الشجرِة 

#ِنيئَه
باب ما جاء ِفي الثوم : فقال ِفي صحيحه، وعلى ذلك حمله البخاري. )٣(
 . النيء

يكون قد تعرض ألذية ، يؤخذ منه كراهة دخول الْمساجد ِبهذه الريح: ثالثًا
                                                 

أبو يزيد : وعلَّق عليه األلباِني بقوله، طبع الْمكتب اإلسالمي) ٨٦ص/ ٣(أخرجه ابن خزيمة ) ١(
وأخرجه مسلم والنسائي ِفي ، لكن الْحديث قوي ِبما قبله، ن حبانالْمكي لَم يوثقه غري اب

 .الْمساجد
 ).٥٣/ ٥(والنسائي ِفي الْمساجد ، ومسلم، )٨٤/ ٣(أخرجه ابن خزيمة ) ٢(
ما جاء ِفي الثوم النيء والبصل : وأخرجه البخاري ِفي باب، )٤١٢/ ١(أخرجه أبو عوانة ) ٣(

: ما يعِني ِبِه؟ قَالَ: قُلْت$: وقَالَ، وما بعده) ٨٥٣(رقم الْحديث ، والكراث من كتاب األذان
 .#ِإالَّ نتنه$: وقَالَ مخلَد بن يِزيد عن ابن جريج. #ِإالَّ ِنيئَه: ما أُراه؛ يعِني
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فَالَ يقْربن $: يحمل النهي ِفي قولهوعلى هذا ، الْمالئكة والصاِلحني من عباد اهللا
ورده ، واستدل به بعضهم على أنَّ صالةَ الْجماعة ليست فرض عني. #مساِجدنا

 .)١(وعبد العزيز بن باز تعليقًا، "الفتح"والْحافظ ِفي ، ابن دقيق العيد
.   # ببدر$: يخني   عن ابن وهب عند الش       ،  ورد ِفي رواية أحمد بن صاِلح       : رابعا  

وحرملَة بن يحيى عند مسلم ، وأبو الطاهر، وخالفه سعيد بن عفري عند البخاري
" البدر"ورجح بعضهم الرواية األولَى بأن ابن وهب فَسر . #بقدر$: فقالوا كلهم

وهو الذي يظهر من صنيع البخاري ، ورجح الْحافظ رواية الْجماعة. بأنه طبق
 . وبه يحصل الْجمع بني األدلة، ه النهي بالنيءِفي تخصيص

كَما أشار إليه ابن ،  من أكله مطبوخا؛ فَذَاك من خصائصهجأما امتناعه 
 ". ِذكْر ما خص اهللا به نبيه من ترك أكل الثوم ونحوه مطبوخا: "خزيمة ِفي قوله

: واستدل ِبما ورد بلفظ،  بالنهيجخص بعضهم مسجد النِبي : خامسا
 . #فَالَ يقْربن مسِجدنا$

 :  وهو مرجوح ألمرين●
بل هي عامة ِفي جميع ، جأن العلة ليست خاصة ِبمسجد النِبي : أولُها

 . )٢(الْمساجد
وذلك يدل علَى . #الْمسِجد$: وبلفظ. #الْمساِجد$: قد ورد بلفظ: والثاِني

وبذلك يتضح ، م؛ بل قد ورد أن سبب الْحديث اآليت كان ِفي غزوة خيربالعمو
 . واهللا أعلم، الْمصلي أيا كَانَ: أن الْمراد به

                                                 

 ).٣٤٣/ ٢" (الفتح"و، )٥١٤/ ٢" (العدة على شرح العمدة"انظر ) ١(
 -الثُّوم: يعِني-من أَكَلَ ِمن هِذِه الشجرِة   $:  قَالَجأنَّ رسولَ اهللا : عن ابن عمرأخرجه مسلم ) ٢(

 ).٥/٤٨. (#فَالَ يأِتين الْمساِجد  
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من أَكَلَ الثُّوم والْبصلَ والْكُراثَ؛  $:  قَالَج أَنَّ النِبي :� عن جاِبٍر ]١١٨[
# الْمالِئكَةَ تتأَذَّى ِمما يتأَذَّى ِمنه اِإلنسانُفَالَ يقْربن مسِجدنا؛ فَِإنَّ

)١(. 

<|†�Ö] 

J ديثفقه الْح : 
وقد زاد ِفي هذا       ،  قد سبق ِفي شرح الْحديث السابق ما يغِني عن إعادته هنا                  

الْحديث الذي وقد ذكرته ِفي شرح   ، وهو ِفي معنى البصل والثوم        ، الْحديث الكراث   
 . لة فيها واحدةوالع، مضى

وقد توسع القَاِئسونَ ِفي هذا حتى ذهب بعضهم إلَى : قال ابن دقيق العيد
 . أنَّ من كان به بخر أو جرح له ريح كريه يجري هذا الْمجرى

: أي، الدخان: ويأخذ حكمه بال شك وال ِمرية، وِمما يلتحق بذلك: قلت
 التنتأو ، ه الْمحرق كالسجائر والشيشة بالِْجراكسواء من، النتن ِبجميع أنواعه

كل هذه ، أو الْمشموم وهو العنجر، املطعون وهو ما يسمى بالشمة أو الربدقان
: أي-وهي النتن     ، األشياء تلتحق بالبصل والثوم ِفي العلة الْمانعة من دخول الْمساجد                

بل هي ، مالئكة وصاِلحي بِني آدم أو الْخبث الذي يؤذي الْ-الرائحة الكريهة
 . أشد نتنا وخبثًا

 :  وبينها وبني البصل والثوم فَوارق●
أن البصل والثوم حالل بنص الْحديث وبإجماع الْمسلمني على : منها

ومن حِكي عنه من الظاهرية أنه حرمها فليس ذلك لذاِتها عنده؛ ولكن ، حلها
                                                 

، )٥٤٥٢(رقم  ، وبدون ذكر التعليل ِفي آخره ِفي األطعمة       ، أخرجه البخاري بدون ذكر الكراث    ) ١(
 .قولما يكْره من أكل الثوم والب: باب
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والْمشهور عن الظاهرية ، وهي واجبة على األعيان، صالة الْجماعةألنها تمنع من 
 . خالفه

أنَّ البصل والثوم من الْمأكوالت النافعة ِلِجسم اإلنسان بإجماع : ومنها
وقد أعلنت ، أما الدخان فهو ضار للجسم أشد الضرر بإجماع األطباء، األطباء

أنَّ التدخني أشد خطرا على صحة اإلنسان : )١٩٧٥(هيئة الصحة العالَمية سنة 
 . )١(والطَّاعون والْجدري مجتمعة، والْجذام، من أمراض السل

والصادرة من ، )١٩٧٨(عام ) ٣(مجلَّد رقم  #HEXAUON$وتقول مجلة 
، إنَّ شركَات التبغ تنتج سيجارتني يوميا لكل إنسان على وجه األرض: سويسرا

 الستطاعت السجائر أن -ِفي الوريد: أي-الكمية دفعة واحدة ولو أخذت هذه 
وبالْمقَارنة فَإنَّ القنبلة الذرية الَِّتي ألقيت على ، تبيد الِْجنس البشري ِفي ساعات

، من الناس) ٢٦٠,٠٠٠: (���فتكت ) ١٩٤٥/ أغسطس/ ١٦(ِفي " هريوشيما"
 الِْمائَة على األقل من جميع الوفيات بينما تفتك السجائر ِفي كل عام بعشرة ِفي

 .)٢(ِفي البالد الْمتقَدمة
وتقسيمها  ،   وقد ذكر األطباء أن التدخني يسبب عشرين نوعا من األمراض القاتلة                    ●

 :  كاآلِتي
 : وفيه أربعة أمراض، الِْجهاز التنفسي -أ

 . سرطان الرئة-١
 .  سرطان الْحنجرة-٢
 .مزمن االلتهاب الشعِبي الْ-٣

                                                 

 .للدكتور محمد علي البار" التدخني وأثره على الصحة"كتاب ) ١(
 ).٢٣(لْمصدر نفسه ا) ٢(
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 .  األمغزيما-٤
 : وفيه ثالثة أمراض، القلب والِْجهاز الدوري -ب
 . جلَطَات القلب وموت الفَجأة-١
 .وما ينتج عنها من شلَل،  جلَطَات األوعية الدموية للمخ-٢
 .  اضطراب الدورة الدموية ِفي األطراف وجلَطَاتها-٣
 :  أمراضوفيه خمسة، الِْجهاز الْهضمى -ج
 .  سرطَان الشفة-١
 .  سرطَان الفَم والبلعوم-٢
 .  سرطَان الْمِريء-٣
 . قُرحة الْمعدة واالثنا عشر-٤
 .  سرطَان البنكرياس-٥
 : وفيه ثالثة أمراض، الِْجهاز البوِلي -د
 .   أورام الْمثَانة الْحميد-١
 . سرطَان الْمثَانة-٢
 .  سرطَان الكلى-٣

وهناك خمسة أمراض تقع للمرأة الْحامل ، فهذه خمسة عشر مرضا
هذا عدا ما يسببه من مضاعفَات ألمراض كثرية ، واألطفال وأمراض نادرة

 .)١(وأمراض األنف واألذن والْحنجرة، والتهاب الِْجلِْد، كالربو
  ﴿: ولوإذ قد ثبت ضرره؛ فإنه يحرم تناوله؛ ألنَّ اهللا تعالَى يق

 . ]٢٩:النساء[ ﴾     
                                                 

 ).٤٣ص(الْمصدر السابق ) ١(
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واتقوا اهللا ، اتقوا اهللا ِفي أنفسكم: ونحن نقول للناس عامة والْمدرسني خاصة
 . فيمن تحت أيديكم

وأشد إيذاء للمالئكة وصاِلِحي بِني ، أنه أشد خبثًا من البصل والثوم: ومنها
بل يجب أن يمنع الناس من ، الْمساجدفينبغي أن يمنع متعاطيه من دخول ، آدم

وثبوت الضرر ، شِربه بالكلية؛ ألنه حرام قطعا ِلما سربته آنفًا من انعدام النفع فيه
 . وثبوت الْخبث أيضا، البالغ

        ﴿: واهللا تعالَى يقول
           

 . ]١٥٧:األعراف[ ﴾   
     ﴿: واهللا تعالَى يقول، اق فيه إسراف وتبذيروألن اإلنف

  .]٣١:األعراف[ ﴾
 . ]٤٣:غافر[ ﴾    ﴿: ويقول
  .]٢٧:اإلسراء[ ﴾    ﴿: ويقول

مع أن ، ثُم أحرقه؛ لعد مجنونا، ولو أنَّ إنسانا كَسب شيئًا من الْمال
أما إحراقه بالدخان داخل الِْجسم ، إحراق الْمال خارج الِْجسم فيه مصيبة واحدة

 . وضرر الِْجسم، إتالف الْمال: ففيه مصيبتان
 : إنَّ الدخان حرام ِلما يأِتي :  وخالصة القول●
 . فهو ال منفعة فيه أصالً،  النعدام النفع فيه-١

:  أي - لثبوت ضرره ِلما فيه من مواد سامة وقاتلة كالنيكوتني والقار -٢
 . -نالقطرا

وال ِعبرة بالْمدخنني؛ ألن ، وخبثه أجمع عليه العقالء،  لثبوت خبثه-٣
 . نفوسهم مريضة
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 .  ألنه إسراف وتبذير وإنفاق للمال ِفي غري مصلَحة-٤

 . وقد ثبت ِفي السنة النهي عن كل مخدر ومفتر،  ألنه مخدر ومفتر-٥
 . ن أفعل به ما أشاءوِلي أ، ماِلي: ولعل بعض الْجاهلني يقول

ومسئول  ، وأنت مسئول عن كسبه، إنَّ الْمال أمانة ِفي يدك: ونقول ِلهؤالء
 ...  لَن تزولَ قَدما عبٍد يوم الِْقيامِة حتى يسأَلَ عن أَربٍع$: وِفي الْحديث، عن تصريفه

 . وباهللا التوفيق. )١(#ه؟وماِلِه ِمن أَين اكْتسبه؟ وِفيم أَنفَقَ: منها

 

 

 

J@J@J@J@J 

                                                 

عمِرِه ِفيم أَفْناه؟ وعن شباِبِه ِفيم أَبالَه؟ وعن ِعلِْمِه ماذَا عِملَ       : حتى يسأَلَ عن $: تمام الْحديث) ١(
 .#؟يِه؟ وعن ماِلِه ِمن أَين اكْتسبه وِفيم أَنفَقَه      ِف
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كَفِّي  - التشهد جعلَّمِني رسولُ اهللا $:  قَالَ� عن عبِد اهللا بِن مسعوٍد ]١١٩[
، يباتالتِحيات ِهللا والصلَوات والطَّ:  كَما يعلِّمِني السورةَ ِمن الْقُرآِن-بين كَفَّيِه

هكَاتربةُ اِهللا ومحرو ِبيا النهأَي كلَيع الَمالس ،ناِلِحياِد اِهللا الصلَى ِعبعا ونلَيع الَمالس ،
 . #...وأَشهد أَنَّ محمدا عبده ورسولُه ، أَشهد أَنْ الَ ِإلَه ِإالَّ اهللا

 . وذَكَره. #...التِحيات ِهللا : ا قَعد أَحدكُم ِفي الصالَِة فَلْيقُلِْإذَ$: وِفي لَفٍْظ
 . # واَألرِضفَِإنكُم ِإذَا فَعلْتم ذَِلك؛ فَقَد سلَّمتم علَى كُلِّ عبٍد صاِلٍح ِفي السماِء$: وِفيِه
 . )١(#َءفَلْيتخير ِمن الدعاِء ما شا$: وِفيِه

<|†�Ö] 

J ديثالة: موضوع الْحالتشهد ِفي الص . 
J اتدفرالْم : 

سمي بذلك الشتماله على التلفظ بالشهادتني تغليبا على ما ، تفَعل: التشهد
                                                 

واللفظ األخري أخرجه ِفي آخر ، )٦٢٦٥(برقم ، اللفظ األول أخرجه البخاري ِفي االستئذان) ١(
والنسائي ِفي ، التشهد ِفي الصالة: باب، ومسلم ِفي الصالة، )٨٣٥(رقم ، صفة الصالة

، التشهد: باب، )٩٦٩، ٩٦٨(وأبو داود رقم ، لتشهد األولكيف ا: باب، االفتتاح
 .ما جاَء ِفي التشهد: باب، والترمذي ِفي الصالة




�	�א��������م�� <  ٢١٤ 

 . سواهما من األذكار لشرفهما
لى كل ما يحيا به الْملوك من األلفاظ الدالة ع: وهي، جمع تحية: التحيات

 . Tوكلها مستحقَّة هللا ، التعظيم
 . وهي الصالة الْمعهودة على األرجح دون سواها، جمع صالة: الصلَوات
والدالَّةُ على الكَمال ، وهي األقوال واألفعال واألوصاف الطيبة: الطيبات

 . كُلها مستحقَّة هللا تعالَى
:  وكذلك ما بعده إلَى قوله، ء على األصحهذا دعا: السالم عليك أيها النِبي

$ناِلِحياِد اِهللا الصلَى ِعبعو#  . 
J اِليمى اإلجعنالْم  : 

 ج  كفه بني كَفَّي النِبي   ،  علَّمه التشهد   جيخرب عبد اهللا بن مسعود أن النِبي    
،  وذلك من كَمال االعتناء، -قابضا على كف ابن مسعود بكفيه معا: أي-
والْهادي إلَى ، معلِّم الْخري، فَصلَّى اهللا وسلم على الْمعلِّم الْهادي، شدة الِْحرِصو

 . طريق السالمة
J ديثفقه الْح : 

 . أن التشهد واجب. #فَلْيقُلْ$: يؤخذ من قوله: أوالً
 :  وِفي ذلك خالف بني العلماء●

، واختلفا ِفي التشهد األول، فذهب الشافعي وأحمد إلَى أن األخري ركن
 . وذَهب أحمد إلَى أنه واجب، فَذَهب الشافعي إلَى أنه سنة

وعند الشافعية الواجب ، وِفي رأيي أن الْخالف بني الْمذهبني هنا لفظي
 . دليلهم حديث ابن بحينة السابق ِفي سجود السهو، والفرض مترادفَان

فيننقُول عن الْحاوالْمتهمنية القول بسالكيوعن أِبي حنيفة رواية أن ، ة والْم
 . وحكى النووي الوجوب رواية عن مالك، األخري واجب كاإلمامني
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، ؛ إلطالق األمر وعدم تفسريه-إن شاء اهللا-والقول بالوجوب هو األولَى 
 . واهللا أعلم
 : اختلف األئمة ِفي الْمختار من ألفاظ التشهد: ثانيا

 إلَى اختيار تشهد ابن مسعود -رِحمهما اهللا-ذَهب أبو حنيفة وأحمد فَ
 . هذا؛ ألنه أصح ما رِوي ِفي التشهد

قد رِوي ، حديث ابن مسعود: قَالَ أبو عيسى: "وقال الترمذي بعد إيراده
والعمل عليه ،  ِفي التشهدجوهو أصح حديث روي عن النِبي ، عنه من غري وجه

وهو قول ،  ومن بعدهم من التابعنيجأهل العلم من أصحاب النِبي عند أكثر 
 ). ٢/٨٤. (’ا" وإسحاق، وأحمد، وابن الْمبارك، سفيان الثوري

،  )١(وذَهب الشافعي إلَى ترجيح حديث ابن عباس الذي رواه مسلم وغريه
السالَم علَيك أَيها النِبي ورحمةُ ، بات ِهللالتِحيات الْمباركَات الصلَوات الطَّي$: ولفظه

هكَاترباهللا و ،ناِلِحياِد اهللا الصلَى ِعبعا ونلَيع الَمِإالَّ اهللا، الس أَنْ الَ ِإلَه دهأَنَّ ، أَش دهأَشو
ولُهسرو هدبا عدمحم# . اس أكثر ألفاظ الثناء لزيادةبناء على أنَّ حديث ابن عب :

$كَاتاربفيه. #الْم . 
: وزيادة. #الزاِكيات$: وفيه زيادة، واختار مالك التشهد الْمروي عن عمر

،  ِفي أول التشهد ِفي بعض ألفاظه. #باسم اِهللا$: وزيادة، بعد كل لفظ ثناء. #هللا$
، عن عمر،  عبد القاريعن عبد الرحمن بن، )٨٧، ٨٦ص(أخرجه ِفي الْموطأ 

                                                 

، إالَّ أنه نكَّر السالم، )٥٨ ص٢ج(والترمذي ، )٩٧٤(وأبو داود رقم ، )٤٣٠(أخرجه مسلم ) ١(
:  قال:أي . #رسولُ اهللا    $:  عن قوله   بدالً  . #عبده ورسولُه       $: وزاد  ، وكذلك النسائي رواه بالتنكري        

$          ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشولُ اهللا        $: بدالً عن قوله. #وسا ردمحأَنَّ م دهأَش١/١٣٨. (#و( ،
 ).٩٠٠(وأخرجه ابن ماجه رقم ، طبعة الهور
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إالَّ أن ، وعن عائشة نحوه، وفيه زيادة التسمية، عن عبد اهللا بن عمر، وعن نافع
 . لفظ الْجاللة لَم يذْكَر إالَّ ِفي آخر الثناء

، عن جابر، عن أِبي الزبري، وقد ورد ذكر التسمية من رواية أيمن بن نابل
عن أِبي ، وروى أيمن بن نابل الْمكي: "لكن أشار الترمذي إلَى تضعيفه فقال

 ". عن جابر وهو غري محفُوظ، الزبري
 النسائي  أخرجه ، عن جابر الذي أشار إليه       ،  عن أِبي الزبري    ،  حديث أيمن   : قلت 

، ولفظه يشبه لفظ حديث ابن مسعود، )٩٠٣(وابن ماجه رقم ، )١٣٨ص/١(
وأَعوذُ ِباِهللا ِمن ، أَسأَلُ اهللا الْجنةَ$: ي آخرهوِف. #باسم اهللا وباهللا$: إالَّ أنه زاد ِفي أوله

 . )١(روى له البخاري، وأيمن ثقة. #الناِر
كَما ذَكَره -ولفظه ، وقد ورد ذكر التسمية ِفي تشهد زيد بن علي

أَشهد أَنْ الَ ِإلَه ،  ِهللاواَألسماُء الْحسنى كُلُّها، والْحمد ِهللا، باسم اِهللا وِباِهللا$: الشوكَاِني
 . إلَخ. # ...ِإالَّ اهللا

وقد سكَت ، إالَّ أني ال أعرف مدى صحته، واختار هذا اللفظ الْهادوية
وقد ، جوالذي يتبين جواز التشهد بكل لفظ ثابت عن النِبي ، عليه الشوكَاِني

                                                 

:  الترمذي بعد رواية حديث ابن عباسفقال، ورغم أنه ثقة إالَّ أن كثريا من الْمحققني خطَّئوه) ١(
وقال . وهو غري محفُوظ، عن جابر، وروى أيمن بن نابل الْمكي هنا الْحديث عن أِبي الزبري

 . لكن الْحديث خطأ، وهو ال بأس به، ال نعلم أحدا تابعه: النسائي
إالَّ أن أيمن بن ، رجاله ثقات: حافظفقال الْ، وكَما خطَّئوه ِفي الْمتن خطَّئوه ِفي السند أيضا

وخالَفَه ، -عن جابر، عن أِبي الزبري: فقال: يعِني-نابل راويه عن أِبي الزبري أخطأ ِفي إسناده 
، وسعيد بن جبري، عن طاوس، عن أِبي الزبري: فقال، الليث وهو من أوثق الناس ِفي أِبي الزبري

. ط) ١/٢٦٦(تلخيص الْحبري . ’ا. ن جابر خطأع: وقال حمزة الكناِني. عن ابن عباس
 .مدين
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 . )٢(لطربيوأبو الطيب ا، )١(حكَى االتفاق على ذلك النووي
 :  ويترجح تشهد ابن مسعود ألمور●
 . واتفق عليه الشيخان،  لصحته؛ فهو أصح حديث ورد ِفي التشهد-١
 .  التفاق ألفاظه؛ فهو على كثرة طرقه ألفاظه متفقة-٢

، والعطف يفيد التغاير،  ألنَّ ألفاظ الثناء فيه معطوف بعضها على بعض-٣
أما غريه من التشهدات فذكرت بدون ، ثناء مستقلفهو لذلك يعد كل لفظ فيه 

 . واهللا أعلم، فصارت كاللفظ الْمؤكَّد، عطف

فَِإنكُم ِإذَا فَعلْتم ذَِلك؛ فَقَد سلَّمتم علَى كُلِّ عبٍد صاِلٍح  $: يؤخذ من قوله: ثالثًا
ق الِْجنس تعم أهل السماء أن األلف والالم الَِّتي الستغرا. #ِفي السماِء واَألرِض

 . واألرض إذا وجدت ِفي وصف كهذا
يؤخذ منه أنَّ هذا الدعاء يشمل جميع الْمالئكة وجميع الْمؤمنني : رابعا

ومن سيوجد من الْمؤمنني ، الْموجودين منهم والْميتني، األولني منهم واآلخرين
الح وما لَهم من الفضل الْمدخر بدعوة كُلِّ وفيه تنويه بأهل الص، إلَى يوم القيامة

 .  إلَى يوم القيامةجمصلٍَّ منذ بِعثَ رسول اهللا 
 -مفهوم الْمخالَفَة: أي-ويؤخذ منه بطريق الْمفهوم العكسي : خامسا

عظيم حرمان الفُساق والكُفَّار والْمنافقني؛ حيث حِرموا من دعوات الْمصلِّني 
، وأفدح مصيبتهم لو علموا، فَالويلُ لَهم ما أفظع خسارِتهم، ستغفار الْمالئكةوا

 . واهللا أعلم
                                                 

 ).٢٨١/ ٢ج" (نيل األوطار"و، )١١٥/ ٤ج" (شرح النووي على مسلم"انظر ) ١(
ولد بآمل ، أبو الطيب الطربي طاهر بن عبد اهللا بن طاهر الطربي البغدادي فقيه أصوِلي جدِلي) ٢(

توفِّي ، وتولَّى القضاء، وبغداد، بورونيسا، وسمع الْحديث ِبجرجان، )’٣٤٨(طربستان سنة 
 .لعمر كحالة" معجم الْمؤلفني"من . ’ا). ’٤٥٠(ببغداد سنة 
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أنه يجوز كل . #ثُم ِليتخير ِمن الْمسأَلَِة ما شاَء$: ويؤخذ من قوله: سادسا
 . سؤال يتعلق بالدنيا واآلخرة

 بعض الفُقَهاء من أصحاب الشافعي إالَّ أنَّ: -رِحمه اهللا-قال ابن دقيق العيد 
 ... استثنى بعض صور من الدعاء تقبح 

وِفي الْحديث ، الدعاء جائز ما لَم يخرج الداعي عن آداب الدعاء: قلت
سيكُونُ ِفي هِذِه اُألمِة  $:  يقُولُج سِمعت رسولَ اهللا :�عن عبد اهللا بن مغفَّل 

# ِفي الدعاِء والطَّهورِ قَوم يعتدونُ
)١( . 

 

 

 

 

J@J@J@J@J 

                                                 

أخرجه ِفي اإلمام أحمد بن حنبل بسند رجاله رجال الصحيح، وصججه األلباِني ِفي صحيح ) ١(
 ).٣٥٦٥رقم(الْجامع 



 ٢١٩  > ��������د��������א����م

 ، �لَِقيِني كَعب بن عجرةَ $:  عن عبِد الرحمِن بِن أَِبي لَيلَى قَالَ]١٢٠[
قَد ، يا رسولَ اهللا: فَقُلْنا،  خرج علَيناجِإنَّ النِبي : أَالَ أُهِدي لَك هِديةً: فَقَالَ

اللَّهم صلِّ علَى : قُولُوا: فَكَيف نصلِّي علَيك؟ فَقَالَ، منا اهللا كَيف نسلِّم علَيكعلَّ
وباِرك علَى ، كَما صلَّيت علَى ِإبراِهيم؛ ِإنك حِميد مِجيد، محمٍد وعلَى آِل محمٍد

# باركْت علَى ِإبراِهيم؛ ِإنك حِميد مِجيدكَما، محمٍد وعلَى آِل محمٍد
)١(. 

<|†�Ö] 

J  اِبيحة الصمترج : 
،   ابن أمني بن عدي البلوي-بضم أوله وإسكان الِْجيم-كَعب بن عجرة 

 . حليف األنصار، القضاعي: ويقال
كاتبه     وزعم الواقدي أنه أنصاري من أنفسهم، ورده               :  قال الْحافظ ِفي اإلصابة          

 . طلبت نسبه ِفي األنصار فلم أجده: محمد بن سعد بأن قال
. ]١٩٦:البقرة[ ﴾    ﴿: ونزلت فيه آية الفدية، حضر الْحديبية

روى أحاديث ، توفِّي ِفي خالفة معاوية سنة إحدى أو اثنتني أو ثالث وخمسني
 . جعن النِبي 

                                                 

ِفي التفسري تفسري سورة و، )٣٣٧٠(رقم الْحديث ، أخرجه البخاري ِفي كتاب األنبياء) ١(
، ) ٤٧٩٧(رقم الْحديث . ]٥٦:األحزاب[ ﴾     ﴿: باب، األحزاب

وأخرجه مسلم ِفي ، )٦٣٥٧(رقم الْحديث ، جالصالة على النِبي : باب، وِفي الدعوات
رقم ، ِبيصفة الصالة على الن: باب، والترمذي ِفي الصالة،  بعد التشهدجالصالة على النِبي 

نوع : باب، والنسائي ِفي السهو، )٩٨٠(رقم ، جوأبو داود ِفي الصالة على النِبي ، )٤٠٥(
 ).٣/٤٥ (جآخر من الصالة على النِبي 
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J ديثموضوع الْح :الة على النالةجِبي الصِفي التشهد من الص  . 
J اتدفرالْم  : 
 . أتِحفُك تحفَة ثَمينة: أُهِدي لك هدية 

 . ندعو لك: أي: فكيف نصلِّي عليك
 . ثناؤه على عبده ِفي الْمأل األعلى: والصالة من اهللا

 . الدعاء: ومن اآلدميني
 : يطْلَق على معاٍن: اآلل
       ﴿: قال تعالَى، ةاألتباع عام: منها
  .]٤٦:غافر[ ﴾

        ﴿ : كَما ِفي قوله تعالَى      ، القَرابة   : ومنها  
 . ]٦٠-٥٩:الِْحجر[ ﴾ 

 ج وذكر الْحديث ِفي خطبة النِبي     ، وكَما ِفي حديث زيد بن أرقم عند مسلم       
:  وقَالَ، به واتباعهوالْحث على التمسك ، وفيه الوصية بكتاب اهللا، ِفي غدير خم

ومن أَهلُ بيِتِه يا زيد؟           : فَقَالَ حصِين بن سبرةَ      . أُذَكِّركُم اهللا ِفي أَهِل بيِتي          ،  وأَهلُ بيِتي   $
لصدقَةَ اوأَهلُ بيِتِه من حِرم      ، ِنساؤه ِمن أَهِل بيِتهِ      : أَلَيس ِنساؤه ِمن أَهِل بيِتِه؟ قَالَ        

هدع؟ قَالَ: قَالَ. بمه نم :ِليِقيٍل، آلُ عآلُ عفٍَر، وعآلُ جاِس، وبآلُ العو#
)١( . 

لَيس آلُ فُالٍَن $: ويدل له حديث، أنَّ اآلل هم الْمتقُون من أتباعه: ومنها
#ِإنما أَوِلياِئي ِمنكُم الْمتقُونَ، ِلي ِبأَوِلياَء

)٢( . 
                                                 

، )٢٤٠٨( رقم الْحديث ،�من فَضائل علي بن أِبي طالب : باب، أخرجه مسلم ِفي كتاب الفَضائل) ١(
 ).١٨٧٣(ورقم الصفْحة  

وإنما وِليي اهللا وصاِلح      ، ِإنَّ آلَ أَِبي فُالٍَن لَيسوا ِلي ِبأَوِلياءَ $: أخرجه البخاري ِفي األدب) ٢(
نِمِنيؤا   $: زاد وِفي رواية. #الْمالَِلها ِببلُّهأَب ِحمر ملَه لَِكن# . 
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،  واستدل له ِبحديث عائشة عند مسلم، أنَّ اآلل هم الذُّرية خاصة: ومنها
والْحسين ، والْحسن، وفَاِطمةَ،  أَدخلَ عِلياجأَنَّ النِبي $: وأم سلَمة عند الترمذي

هعاٍء كَانَ مقَالَ، ِفي ِكسو :﴿        
  . )١(#]٣٣:األحزاب[ ﴾ 

 : #ِإنك حِميد مِجيد$: قوله
، كثري الصفات الْمقتضية للحمد: أي، محمود: صيغة مبالَغة ِبمعنى: حميد

أنه يحمد لَهم : ِبمعنى، أو الْمستحمد إلَى عباده، أو الْمحمود من خلقه كثريا
فهو ، لكل سائغ فيهوا، فيباركه وينميه، لقليل من العمل مع التوحيد واإلخالص

 . الْموصوف ِبهذه الصفَات كلها
 . الْمستحق للثناء: وهو ِفي األول ِبمعنى

الذي اتجه جميع العباد إليه بالثناء؛ ِلما له من الكَماالت؛ وِلما : وِفي الثاِني
 . أَسداه وأواله من النعم
 .  الكثريويعطي عليه الثواب، ن العملالشكور لعباده القليل م: وِفي الثالث ِبمعنى

جيدى مؤدد: ومعنة والسظَمف والعرجد وهو الشالغة من الْمبأي، صيغة م :
وأتى بأن الْمكسورة الدالَّة على ، أنك الْمستحق لكل صفات الشرف والسؤدد

له من الكَم قبا ساالت وألفاظ التعليل قبل هاتني الصفتني؛ لتكون تعليالً ِلم
 . واهللا أعلم، وأنه الْمستحق لذلك دون غريه، التعظيم ِفي التشهد والصالة

Jاِليمى اإلجعنالْم   : 
، وعلَّمنا به من الْجهالَة، الذي أنقذنا اهللا به من الضالَلَة-للنِبي الكَريم 
الْخلِْد ا باتباعه أعظم فوز ِفي جنة       ونجانا به من النار؛ بل نلن         ، وبصرنا به من العمى    

                                                 

 ).٢٤٢٤(رقم الْحديث ، ج فضائل أهل بيت النِبي: باب، أخرجه مسلم ِفي الفَضائل )١(
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 : أهمها،  حقُوق على أتباعه-وِفي جوار اهللا رب العالَمني
وأن يذكر إذا ذُِكر اهللا ، والصالة عليه إذا ذُكر، وتصديق خربه، امتثال أمره

 وأنه هو الْمثَل البشري األعلى للقدوة واألسوة، تنويها بعلو مكانته وسمو درجته
والْحب والْمتابعة؛ لذلك قَرنَ اهللا اسمه باسِمِه ِفي األذان واإلقامة والتشهد وغري 

 . ذلك
فَألْهم اهللا أصحابه أن يسألوه ، ويشرع الصالة والتسليم عليه ِفي كل صالَة

ي علَيك ِإذَا نحن فَكَيف نصلِّ، قَد علَّمنا اهللا كَيف نسلِّم علَيك$: ِبهذَا السؤال
فَصلَّى اهللا .  إلَخ# ...اللَّهم صلِّ علَى محمٍد: قُولُوا: صلَّينا علَيك ِفي صالِتنا؟ فَقَالَ

 . وسلم عليه كُلَّما ذَكَره الذَّاكرون وصلَّى عليه الْمصلُّون
 : فقه الْحديث

 ؟  الهل هي واجبة ِفي الصالة أم          :  جى النِبي    اختلف العلماء ِفي الصالة عل        : أوالً 
وحكَاه ِفي ، وإسحاق، وأحمد ِفي الرواية الْمشهورة عنه، فذهب الشافعية

والشعِبي ، )١(وجابر بن زيد، وابن مسعود من الصحابة، وابنه، عن عمر" النيل"
: قَالَ )٤(والقاسم، )٣(هاديوالْ، )٢(وأبو جعفر الباقر، ومحمد بن كعب القُرظي

                                                 

 -بفتح الِْجيم وسكون الواو بعدها فاء-أبو الشعثاء جابر بن زيد األزدي ثُم الْجوِفي ) ١(
. ’ا). ١٠٣(سنة : ويقال، )٩٣(مات سنة ، ثقة فقيه من الثالثة، مشهور بكنيته، البصري
 ).٨٧٣ت رقم (تقريب 

ثقة فاضل من ، ِبي طالب السجاد أبو جعفر الباقرمحمد بن علي بن الْحسين بن علي بن أ) ٢(
 ).٦١٩١(رقم الترجمة ، مات سنة بضع عشرة ومائة، الرابعة

شرح البحر    "من مؤلفاته   ، الْهادي عز الدين بن الْحسن بن علي بن الْمؤيد اليمِني من أئمة الزيدية                  ) ٣(
 . )٦/٢٨٠(للشيخ عمر كحالة     " معجم الْمؤلفني    ".’ا.   وغري ذلك " كنز الرشاد  " و، "الزخار 

 .لَم أجد له ترجمة) ٤(
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 .  من الْمالكية-رِحمه اهللا- )١(واختاره أبو بكر بن العرِبي
، والثوري، وأبو حنيفة، مالك: منهم، وذَهب الْجمهور إلَى عدم الوجوب

 . وعن أحمد أنها غري واجبة: )٢("الْمغِني"قَالَ ِفي ، وهو رواية عن أحمد
اللَّهم صلِّ علَى : قُولُوا$: جاألمر ِفي قوله : ��� بالوجوب استدل القائلون

 .  الكيفيةوال يخفى أنَّ هذا األمر كان جوابا على سؤال السائل عن.  إلَخ# ...محمٍد
 . إنَّ الْجواب بالكيفية ال يفيد وجوب الْماهية: ولقائل أن يقول

ويمكن االعتذار : حيث قَالَ) ١/٢٨٦" (النيل"ِفي وإلَى ذلك جنح الشوكَاِني 
تفيد   وهي ال   ، بأن األوامر الْمذكُورة ِفي األحاديث تعليم كيفية              :  عن القول بالوجوب     

هل ، إذا أعطيتك درهما: فإنه ال يشك من له ذوق أن من قال لغريه، الوجوب
 ذلك أمرا بالكيفية الَِّتي هي كان. أعطنيه سرا: أعطيك سرا أو جهرا؟ فقال له

 . وتبادر هذا الْمعنى لُغةً وشرعا وعرفًا ال يدفَع، ال أمرا باإلعطاء، السرية
: أنَّ أصل اإليجاب مستفَاد من اآلية: ��� وللقائلني بالوجوب أن يجيبوا: قلت

﴿             
 . ]٥٦:األحزاب[ ﴾

ولكن سألوا عن الكيفية الَِّتي يؤدونَ ،  الصحابة لَم يسألوا عنهوِلهذَا فإنَّ
فَأجابهم . #علَّمنا اهللا كَيف نسلِّم علَيك فَكَيف نصلِّي علَيك؟$: ِبها هذا الواجب

                                                 

أبو بكر بن العرِبي محمد بن عبد اهللا بن محمد بن عبد اهللا الْمعافري األندلسي األشبيلي ) ١(
، والنحو، واألدب، وعلوم القرآن، واألصول، والفقه، الْمالكي، عاِلم مشارك ِفي الْحديث

"  شرح الترمذي"من مصنفَاته ، )٥٤٣(وتوفِّي ِفي ، )٤٦٨(ولد سنة ، وغري ذلك، تاريخوال
لعمر كحالة " معجم الْمؤلفني. "’ا". العواصم من القَواصم"و، "عارضة األحوذي: "الْمسمى

)١٠/٢٤٢.( 
 ).٥٤٢ص/ ١ج" (الْمغِني) "٢(
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ر للوجوب فكان الْجواب تقري.  إلَخ#...اللَّهم صلِّ علَى محمٍد : قُولُوا$: بقوله
 . وبيان الكيفية الَِّتي يؤدى ِبها، الْمستفَاد من اآلية

،   وصححه والْحاكم  ،  ما رواه ابن خزيمة      : وِمما يدل على الوجوب ِفي الصالة               
 مسعود وحسنه األلباِني ِفي تحقيقه لصحيح ابن خزيمة من حديث أِبي، ووافقه الذَّهِبي
 ونحن جأَقْبلَ رجلٌ حتى جلَس بين يدي رسوِل اهللا $:  بلفظ� عقبة بن عامر

هدولَ اهللا: فَقَالَ، ِعنسا ري ،اهفْنرع فَقَد الَما السأَم ، نحِإذَا ن كلَيلِّي عصن ففَكَي
كلَيلَّى اهللا عا؟ صالَِتنا ِفي صنلَّيقَالَ. ص :تمفَص لَ لَمجا أَنَّ الرنببى أَحتح 

أَلْهسقَالَ، ي ثُم :لَيع متلَّيص متلَى : فَقُولُوا، ِإذَا أَنعو ياُألم ِبيٍد النمحلَى ملِّ عص ماللَّه
باِرك علَى محمٍد النِبي اُألمي و، كَما صلَّيت علَى ِإبراِهيم وعلَى آِل ِإبراِهيم، آِل محمٍد

#كَما باركْت علَى ِإبراِهيم وعلَى آِل ِإبراِهيم؛ ِإنك حِميد مِجيد، وعلَى آِل محمٍد
)١(. 

الوعيد على من ترك الصالة عليه إذا ذكر : وِمما يدلُّ على الوجوب أيضا  
 . وتسميته بخيالً، وبالبعد من رحمة اهللا، إرغام أنفهوالدعاء عليه ب

:  جقال رسول اهللا :  قَالَ�فقد روى الترمذي من حديث أِبي هريرة 
$لَيلِّ عصي فَلَم هدِعن ٍل ذُكِْرتجر فأَن ِغمر ، لَخسان انَ ثُمضملَ رخٍل دجر فأَن ِغمرو

: ثُم قال. #ورِغم أَنف رجٍل أَدرك ِعنده أَبواه الِْكرب؛ فَلَم يدِخالَه الْجنةَ، هولَم يغفَر لَ
 . )٢(وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه

                                                 

 ).٢٦٨ص/ ١ج(والْحاكم ، )٣٥١ص/ ١ج(أخرجه ابن خزيمة ) ١(
 حبان ِفي أخرجه ابن  ": تحفَة األحوذي  "قَالَ ِفي  ، )١١٠(أخرجه الترمذي ِفي الدعوات رقم الباب        ) ٢(

وِفي الباب ، وقال على قول الترمذي، صحيح: والْحاكم وقال، والبزار ِفي مسنده، صحيحه
 . وأنس، عن جابر

 . اِني بأسانيد أحدها حسنفأخرجه الطرب: -ابن سمرة: يعِني–أما حديث جابر 
 .صحيحهوابن حبان ِفي ، "األوسط"والطرباِني ِفي ، والنسائي، فأخرجه أحمد: وأما حديث أنس
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فَِإنه من ، من ذُِكرت ِعنده فَلْيصلِّ علَي$: وحديث أنس عند النسائي مرفوعا
لَيلَّى عديث سنده صحيح. # ...صالْح . 

:  ج قَالَ رسولُ اهللا   :  قَالَ�وروى الترمذي بسنده إلَى علي بن أِبي طالب             
$لَيلِّ عصي ؛ فَلَمهدِعن ذُكِْرت نِخيلُ مهذا حديث : قال أبو عيسى: وقال. #الْب

غريب حيحص نس١(ح( . 
 وهو أعم من كونه داخل ،هذه األحاديث مقَيدة لوجوب الذكر: فإن قيل

 فأين الدليل على الوجوب ِفي الصالة وبعد التشهد بالذَّات؟ ، الصالة

، فهو مقَيد للوجوب داخل الصالة: أما حديث أِبي مسعود البدري: فالْجواب
 . وإن لَم يعني موضع الوجوب منها
ديثَا أِبي هريرة وعليا حا الوجو: وأمدا قيملَ داخل فَهصب بالذكر سواء ح

 . الصالة أو خارجها
وأما تحديد موضع الوجوب ِبما بعد التشهد؛ فذلك يؤخذ باستنباط فقهي 

 جوالتسليم على النِبي ، أنه لَما شِرع ِفي التشهد الثناء على اهللا: وهو، دقيق
شهادة أن ال إله : وخِتم بالشهادتني، وعلى كل عبد صاِلح ِفي السماء واألرض

فختم التشهد بذكره؛ ناسب أن يصلي عليه ، وأنَّ محمدا عبده ورسوله، إالَّ اهللا
 أصحابه؛ لتكون هذه الصالة خاِتمة جبعد ذلك بالكيفية الَِّتي علَّمها رسول اهللا 

 . وفَاِتحة للدعاء الْمشروع بعد التشهد، للتشهد
                                                 

بعد الْحديث ) ١١٠(الباب ، حديث علي بن أِبي طالب أخرجه الترمذي ِفي كتاب الدعوات) ١(
 . هذا حديث حسن غريب صحيح: وقال، الذي قبله

م عليه بالصحة فيه بعد؛ ألنه من رواية عبد اهللا بن علي بن الْحسين بن علي وهو والْحك
والْمتن ، ولعله قال فيه ذلك على سبيل التردد، "التقريب"كَما قال ِفي ، مقبول من الْخامسة

 .له شواهد
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تذَا التقرير يإليه اإلمامانوِبه بان ما ذَهحجد بن حنبل: ضح رمأح  ،
 .  ِفي التشهد األخريجوالشافعي من وجوب الصالة على النِبي 

 ؟ وهل تبطل صالة من تركه عمدا
 ، وعن أحمد روايتان، وإسحاق، وقال بذلك الشافعي، هذا الذي يظهر ِلي

لو : إن ابن راهويه يقول: عبد اهللاقيل ألِبي : قال الْمروزي: قال ِفي الْمغِني
 .  أنَّ رجالً ترك الصالة على النِبي ِفي التشهد؛ بطلت صالته

 . ما أجترئ أن أقول هذا: قال
 ... هذا شذوذ : وقال ِفي موضع آخر

فإن أبا زرعةَ الدمشقي نقل عن ، وظاهر مذهب أحمد وجوبه: إلَى أن قال
 .ثُم تبينت فإذا الصالة واجبة،  ذلككنت أتهيب: أحمد أنه قال

 : واستدل القائلون بعدم الوجوب بأدلة ال تنتهض لالستدالل على محل النزاع
#...ِإذَا تشهد أَحدكُم فَلْيستِعذْ ِباهللا ِمن أَربٍع $: منها حديث

رواه مسلم . )١(
 .عن أِبي هريرة

،  أمر باالستعاذة من هذه األربع بعد التشهدجأن النِبي : وجه االستدالل
 . وذلك ينفي وجود واجب بينها

 : والْجواب أن يقال
 . فهي تتميم له،  من مسمى التشهدجأنَّ الصالةَ على النِبي : أوالً
وغاية ما يدل عليه أنَّ ، أنَّ األمر باالستعاذة ال ينفي وجود ذكر آخر: ثانيا

 . ن يكون هذا ِمما يقَال بعد التشهد أمر أجالنِبي 
واستدلوا أيضا ِبحديث ابن مسعود عند أِبي داود من رواية الْحسن بن 

                                                 

 ). ١٢١(سيأِتي تخريجه وشرحه، انظر شرح الْحديث رقم ) ١(
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ر١(الْح( ،ةِمريخعن القَاسم بن م)ةَ، )٢لْقَموفيه، عن عبد اهللا ِفي التشهد، عن ع  :
وِإنْ ِشئْت  ، ِإنْ ِشئْت أَنْ تقُوم فَقُم، تكأَو قَضيت هذَا؛ فَقَد قَضيت صالَ، ِإذَا قُلْت هذَا$

دفَاقْع دقْعقطِني. #أَنْ تارد والدم٣(ورواه أح( . 
، جووصله بكالم النِبي ، فأدرجه بعضهم عن زهري ِفي الْحديث: وقال

 . وجعله من كالم عبد اهللا بن مسعود، عن زهري، وفَصلَه شبابة
     ِبي            وقوله أشبه بالصاب من قول من أدرجه ِفي حديث النثوبان    ؛ ألنَّ ابن   ج و 

حسني   وجعل آخره من قول ابن مسعود؛ والتفاق          ،  رواه عن الْحسن بن الْحر كذلك       
الْحديث ومحمد بن أبان من روايتهم على ترك ذكره ِفي آخر ، وابن عجالن، الْجعفي

لْقَمى التشهد عن عور نعن عبد اهللا بن مسعود ، ةَ وعن غريهمع اتفاق كل م
 . واهللا أعلم، على ذلك

وليس ، جوليست من كالم النِبي ، وِبهذَا تعلم أن هذه الزيادة مدرجة
 . واهللا أعلم، وقد تبين ِبهذَا أنَّ وجوب الصالة ال مدفَع له، فيها حجة

بالتشهد األخري؛ مستدلني ثُم إنَّ القائلني بالوجوب ِفي الصالة خصوه 
 بن )٥(عن إبراهيم، )٤(رواه النسائي من طريق الْهيثَم بن أيوب الطالقاِني، ِبحديث الرضِف

                                                 

من ، ثقة فاضل، نزيل دمشق، حسن بن الْحر بن الْحكَم الْجعفي أو النخعي أبو محمدالْ) ١(
 ).١٢٣٤ت (تقريب . ’ا). ’١٣٣(مات سنة ، الْخامسة

ثقة ،  نزيل الشام-بالسكون– أبو عروة الْهمداِني -بالْمعجمة مصغر-القاسم بن مخيمرة ) ٢(
 ).٥٥٣٠ت (التقريب . ’ا. ائةمات سنة م، فاضل من الثالثة

 ).١/٣٥٣(سنن الدارقطِني مع التعليق الْمغِني ) ٣(
. ’ا). ٢٣٨(مات سنة ، ثقة من العاشرة، الْهيثَم بن أيوب السلمي الطالقاِني أبو عمران) ٤(

 ).٧٤٠٨(ترجمة ، تقريب
، ابن مهدي: وعنه، لزهريوا، أبيه: عن، إبراهيم بن سعد الزهري العوِفي أبو إسحاق الْمدِني) ٥(

= 
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عن ، )٢(عن أِبي عبيدة، عن أبيه،  بن عبد الرحمن بن عوف)١(سعد بن إبراهيم
أو ، حيحنيمخرج لَهم ِفي الص، رجال الْحديث كلهم ثقات، عبد اهللا بن مسعود

والْجمهور على أنه لَم ، فقد أخرج له أصحاب السنن، إالَّ أبا عبيدة، أحدِهما
 . وإالَّ الْهيثَم أخرج له النسائي فقط وهو ثقة، يسمع من أبيه

كَانَ    $:  ولفظه  ،  بل هو ِفي النسائي       ،  ولَم أَره فيه     ، ألِبي داود   " الْمغِني   " وعزاه ِفي   
   ِبيكْ جالنفِ        ِفي الرضلَى الرع هِن كَأَنيتع . قُلْت :    قُومى يتح . قَالَ ذَِلكِريدي # . 

فضحماة: والرة الْماروهو الِْحج . 
وذكر ِفي تعليقه على سنن النسائي أنَّ اإلمام أحمد روى ِفي الْمسند عن 

،   ِفي وسِط الصالَِة وآِخِرها التشهدجعلَّمِني رسولُ اهللا :  قَالَ�ابن مسعود 
قال . الْحديث. #...فَِإذَا كَانَ ِفي وسِط الصالَِة نهض ِإذَا فَرغَ ِمن التشهِد 

وذكره الْحافظ ِفي . إسناده صحيح: وقال أحمد شاكر. رجاله موثَّقُون: الْهيثَمي
 ". نصب الراية"والزيلعي ِفي ، "التلخيص"

                                                 
= 

، )١٣٧ت  (كاشف  .  ’ا.  وكَانَ من كبار العلماء    ،  )١٨٣(توفِّي سنة    ، وخلق ، ولوين ، وأحمد  
 ).١٧٩(وترجمه ِفي التقريب 

وأِبي أمامة بن ، أنس: عن، سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري قاضي الْمدينة) ١(
، ويختم كل يوم، كان يصوم الدهر، ابن عيينة ثقة إمامو، وشعبة، ابنه إبراهيم: وعنه، سهل

 ).٢٢٤٠رقم (، وترجمه ِفي التقريب )١٨٣٦ت (كاشف . ’ا). ١٢٥(توفِّي سنة 
اسمه : ويقَال، واألشهر أنه ال اسم له غريها، أبو عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود مشهور بكنيته) ٢(

مات قبل الِْمائة بعد ، جح أنه ال يصح سماعه من أبيهوالرا، كوِفي ثقة من كبار الثالثة، عامر
سماعه عن : وقَالَ. عامر": الكاشف"وسماه الذَّهِبي ِفي ، )٨٢٩٤(التقريب . ’ا. الثمانني

، وخصيف، وعن عمرو بن مرة وأبو إسحاق، وعائشة، وله عن أِبي موسى، أبيه ِفي السنن
 ).٢٥٦٤ت (كاشف . ’ا. ليلة دحيل) ٨٣(مات سنة 
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كَذَا ِإذَا :  قال)١(أنَّ اإلمام أحمد روى عن مسروق" الْمغِني"ِفي وحكَى 
قُومى يتِف حضلَى الرع هكٍْر كَأَنأَِبي ب عا منلَسد أنه . جمكَى عن اإلمام أحوح

 . فهذا يدل على أنه صحيح عنده، كان يفعل ذلك
 : آللاختلف العلماء ِفي وجوب الصالة على ا: ثانيا

وظاهر مذهب اإلمام أحمد أنَّ الوجوب ، وهما وجهان ألصحاب الشافعي
:  وقال، "الْمغِني"ذكره ِفي ،  وحده دون اآللجمقصور علَى الصالة على النِبي 

، تجب الصالة على الوجه الذي ِفي خبر كعب؛ ألنه أمر: قال بعض أصحابنا
 . ’ا. لَىواألول أو. واألمر يقتضي الوجوب

بل القول بوجوب الكيفية الواردة ِفي حديث كعب أولَى؛ ألنها بيان : قلت
 . )٢٢/ ٣" (العدة"وأيده الصنعاِني ِفي ، ثُم هي مأمور ِبها أيضا كَما تقَدم بيانه، للواجب

 ؟ اختلفوا ِفي اآلل من هم: ثالثًا
 : فقيل

واألكثر    ،  وأحمد ،  وهذا منصوص الشافعي        ،  م الصدقَة  من حرمت عليه    :  األول  
 . خاصةهم بنو هاشم     :  وقالت الْحنفية     " : العدة  "قال الصنعاِني ِفي      ، من العلماء    

: أنَّ آله هم أزواجه وذُريته خاصة؛ لوروده ِفي حديث أِبي حميد: الثاِني
 .#ِجِه وذُريِتِهاللَّهم صلِّ علَى محمٍد وأَزوا$

حكَاه ابن عبد الرب عن بعض أهل : قال، أنهم أتباعه إلَى يوم القيامة: الثالث
 سفيان    ورواه عن  ، ذكره البيهقي    . جابر بن عبد اهللا     :  وأقدم من روي هذا عنه       ،  العلم 

                                                 

، إبراهيم: وعنه، ومعاذ، أِبي بكر: عن، مسروق بن األجدع أبو عائشة الْهمداِني أحد األعالم) ١(
وقالت . ما ولدت همدانية قبل مسروق: قال مرة الطيب، ويحيى بن وثاب، وأبو إسحاق

مه ِفي ، وترج)٥٤٨٨ت (كاشف . ’ا. كَانَ يصلِّي حتى تتورم قَدماه: زوجة مسروق
 ).٦٦٤٥(التقريب برقم 
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 .’ا. واختاره األزهري، ورجحه النووي ِفي شرح مسلم: الثوري قال
 . حكَاه جماعة من الشافعية، هم األتقياء من أمتهأن: الرابع
 : وهو األرجح ِفي رأيي ِلما يأِتي:  قلت●

 قَالَ فيما رواه البخاري ومسلم من طريق عمرو بن جأن النِبي : أوالً
ولَِكن لَهم ، الْمؤِمِنينِإنما وِليي اهللا وصاِلح ، ِإنَّ آلَ فُالٍَن لَيسوا ِلي ِبأَوِلياَء$: �العاص 

        ﴿: واهللا تعالَى يقُولُ. #رِحم أَبلُّها ببالَِلها
  .]٤:التحريم[  ﴾     

حديث عبد اهللا بن عمر عند أِبي داود ِفي الفتن بسند يحتمل الصحة؛  وِفي
ثُم ِفتنةُ السراِء دخنها ِمن $: وفيه، ألنَّ رجال سنده كلهم ثقات موصوفُون بالصدق

. #ِإنما أَوِلياِئي الْمتقُونَ، تحِت قَدمي رجٍل ِمن أَهِل بيِتي يزعم أَنه ِمني ولَيس ِمني
 ). ٤٢٤٢(رقم ، الْحديث

فيحسن أن يكون      ، أنَّ السالم ِفي أول التشهد شرع مختصا بالصاِلحني      : ثانيا 
وال ،  التشهدِفي الصالة هم أهل الصالح والتقوى؛ ليناسب الْمشروع ِفي       "  اآلل"

 . واهللا أعلم، يناِفي تقييد الوالية ِفي هذين الْحديثني بأهل الصالح والتقوى
أن   : اشتهر بني الْمتأخرين سؤال وهو          : -رِحمه اهللا   -قال ابن دقيق العيد        : رابعا  

 صالة تشبه بالصالة على إبراهيم جفكيف يطلب للنِبي ، مشبه دون الْمشبه بهالْ
 .’؟ ا- أفضل من إبراهيم ومن جميع الرسل          جمع أنه قد ثبت أن النِبي         :  أي -

، وقد أجيب على هذا اإلشكال بأجوبة لَم يخل شيء منها عن إيرادات
لكن نزوالً على رغبة بعض ، ب التحريروال أرى من وراء هذا البحث طائل يوج

 : الباحثني يمكن أن يقَال
، أنَّ آل إبراهيم معظمهم أنبياء ورسل: إنَّ أحسن األجوبة الْمسبورة هو
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 جثُم يطْلَب للنِبي ،  معهمجوالنبي ، فيأخذون حظُوظَهم على قَدِر منازِلهم
،   نِبيجوليس ِفي آل النِبي ، براهيم وآلهصالة مثل الصالة الَِّتي حصلَت إل

فيكون الْمتحصل له ، جفيبقى الفاضل للنبي ، فيأخذون حظوظهم بقدر منازِلهم
 . واهللا أعلم، أكثر من الْمتحصل إلبراهيم
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للَّهم ِإني ا:  يدعوجكَانَ رسولُ اهللا $:  قَالَ� عن أَِبي هريرةَ ]١٢١[
وِمن ِفتنِة الْمِسيِح ، وِمن ِفتنِة الْمحيا والْمماِت، وعذَاِب الناِر، أَعوذُ ِبك ِمن عذَاِب الْقَبِر

 .  #الدجاِل
اللَّهم ِإني : يقُولُ: ِإذَا تشهد أَحدكُم فَلْيستِعذْ ِباِهللا ِمن أَربعٍٍ$: وِفي لَفٍْظ ِلمسِلٍم

 منهذَاِب جع ِمن وذُ ِبكأَع ...هوحن ذَكَر ثُم#. 

<|†�Ö] 

Jديثاء بعد التشهد:  موضوع الْحعالد . 
Jاتدفرالْم   : 

 . ألْجأ إليك وأعتصم بك يا رب ِمما ذُِكر من عذاب القرب: ِبمعنى: أعوذ
كالصدمات أو بثقله     ،  ؤِلمه ِبحرارته كالنار         هو تعرض اإلنسان ِلما ي         :  العذاب   

أو ، أو بضيقه كالسجون الضيقة تحت األرض، أو التردي من الشواهق، باألثقال
     ﴿: بغوصه ِفي البدن كغرز إبرة ِفي الِْجسم؛ وِلهذَا قال تعالَى

اب الربزخ وعذاب أما عذ، وهذا بالنسبة لعذاب الدنيا. ]٧:الْمطففني[ ﴾ 
 . اآلخرة فهو شيء ال يستطَاع وصفه

أو ، هي البلوى الَِّتي يختبر ِبها العبد ليرى ثباته على الْحق: فتنة الْمحيا
 ﴿: كَما قال تعالَى، -بالفتنة الَِّتي يتعرض لَها: أي-تحوله عنه متأثرا ِبها 

 .]٣٥:األنبياء[ ﴾    
 . ]٧:الكهف[ ﴾               ﴿: وقال
 . ]١٨٦:آل عمران[ ﴾   ﴿: وقال
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ما يتعرض له اإلنسان ِفي حياته من : وفتنة الْمحيا، الْحياة: أي: الْمحيا
والفتنة تكون ، والشرك أخرى، والكفر تارة، تقلبات قد توقعه ِفي الْمعصية تارة

وإما ، وإما بتقلبات السياسة، وإما بالْمرض، حاجةوإما بالفقر والْ، إما بالغنى
، وإما بالرغبة ِفي الدنيا والطَّمع فيها، وإما ِبحب األهل والولد، بضغوط الْمجتمع

 . وإما بالرهبة من عدو أو غري ذلك ِمما يتعرض له العبد ِفي حياته
ون الْمراد به ما يكون عند الْموت من أمر يحتمل أن يك: فتنة الْممات

الْخاِتمة؛ إذ قد ورد أنَّ الشيطان يتعرض لإلنسان؛ ليحولَه عن اإليمان حتى ِفي 
 . آخر لَحظَة من عمره كالِْحكَاية الَِّتي حِكيت عن اإلمام أحمد عند موته

د نزول القرب من تعرض العبد لفتنة وإما أن يكون الْمراد به بعد الْموت عن
 ِفي ذلك أحاديث جوقد صح عن النِبي ، ومنكر، نكري: السؤال من ِقبل الْملكني

      ﴿: Tوِفي ذلك يقول اهللا ، ال أطيل بذكرها
 .]٢٧:إبراهيم[ ﴾           

 . اللَّهم ثبتنا يا رب
، بالْخاء من الْمسخ: وقيل، والْحاء الْمهملَة أيضا، لَةبالسني الْمهم: الْمسيح
فإذا ، �وعلى نِبي اهللا عيسى ، وهذا اللفظ يطْلَق على الدجال، والثابت األول

 فَلَقب له؛ ألنه ال يمسح ذا عاهة إالَّ �أما عيسى ، أريد به الدجال قيد به
من بطن أم جرا برئ؛ أو ألنه خوحسما : أي-ه مال فألنه ، -مدهونجا الدوأم

 . ألنه ممسوح العني اليمنى: وقيل، يمسح األرض كلها إالَّ مكَّةَ والْمدينة
هو    :  فيقول لَهم   ، من الدجل وهو التضليل؛ وذلك ألنه يضلِّلُ الناس            : والدجال    

 .  باهللا  والعياذ    ، تنة من اهللا لعباده     واألرض فتنبت؛ ف    ،  فتمطر  ويأمر السماء      ، ربهم  
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Jاِليمى اإلجعنالْم   : 
 أن يستعيذوا به ِفي دفِْع الفتن جلعباده على لسان رسوله  Tشرع اهللا 

وال ، وأن يِقيهم عذَاب القرب وعذاب النار؛ ألنه ال ِقبلَ لَهم بدفع ذلك، عنهم
ر هذه األمور الضربصرف ض مم عون طاقة لَهيكن لَه ة عن أنفسهم إن لَمار

وشِرع بعد التشهد؛ ليكون ذلك ِفي آخر الصالة الَِّتي ، وهداية وتوفيق من اهللا
 . واهللا أعلم، هي أفضل قُربة إلَى اهللا؛ ألن ذلك أحرى لإلجابة

Jديثفقه الْح  : 
صال لشدة يؤخذ من الْحديث مشروعية التعوذ باهللا من هذه الِْخ: أوالً

 . خطُورِتها وضررها على العبد
 . يؤخذ منه أنها بعد التشهد؛ ألنه أقرب لإلجابة: ثانيا
،  يؤخذ منه أن الْمشروع للعبد أن يتقرب أوالً إلَى اهللا بفعل ما أمره به: ثالثًا

وطَة وذلك أنَّ إجابة اهللا لعبده مشر، ثُم يسأله بعد ذلك فهو أولَى بأن يجاب
كما أشار إلَى ذلك القرآن حيث ، باستجابة العبد له بفعل أوامره واجتناب نواهيه

           ﴿: يقول اهللا تعالَى
 . ]١٨٦:البقرة[ ﴾     

يؤخذ منه شدة خطر الفتن الَِّتي يتعرض لَها العبد ِفي حياته وبعد : رابعا
 . لوص منها إالَّ ِبحول وقوة من اهللاوأنه ال يستطيع الْخ، موته

 جِمما جعل النِبي ، يؤخذ منه شدة خطر الدجال وِعظَِم فتنته: خامسا
 . ويأمرهم باالستعاذة باهللا من شره، يحذِّر أمته

االستعاذة من عذاب القرب وعذاب النار استعاذة من أسباب العذاب : سادسا
 . الْمؤدية إليه
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أنَّ الْموافَقَة ِفي االسم بني الْمؤمن والكافر ال تضر؛ وذلك ألنَّ نِبي : عاساب
وإذا أريد الدجال بين ، والدجال سمي الْمسيح،  سمي الْمسيح�اهللا عيسى 

 . واهللا أعلم، بالوصف
 . خص الفقهاء هذا الدعاء وغريه بالتشهد األخري: ثامنا

عام ِفي . #ِإذَا تشهد أَحدكُم$: �وليعلم أن قوله : دقيق العيدقال ابن 
وقد اشتهر بني الفقهاء استحباب التخفيف ِفي ، التشهد األول واألخري معا

وعدم استحباب الدعاء بعده حتى تسامح بعضهم ِفي الصالة على ، التشهد األول
 ... اآلل فيه 

فَمن خصه ، ي ذكرنا يقتضي الطلب ِبهذَا الدعاءوالعموم الذ: إلَى أن قال
 . وإن كان نصا فالبد من صحته، فالبد من دليل راجح

وقد علمت أنه ، النص هو حديث أِبي عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود: قلت
ولكن يتأيد ِبحديث ابن مسعود عند ، قد أُِعلَّ بعدم سماع أِبي عبيدة من أبيه

،  التشهد ِفي وسِط الصالَِة وآِخِرهاجعلَّمِني رسولُ اهللا $: -ه اهللارِحم-أحمد 
رجاله : قال الْهيثَمي. #فَِإذَا كَانَ ِفي وسِط الصالَِة؛ نهض ِإذَا فَرغَ ِمن التشهِد

 .)١(وصححه أحمد شاكر. موثقون
 بان ما ذَهحجن ربيتذَا يواهللا أعلم، إليه الفقهاءوِبه . 

 

J@J@J@J@J 

                                                 

وحسنه األلباِني؛ ألنَّ ِفي سنده محمد بن إسحاق وهو ، )٧٠٨(وأخرجه ابن خزيمة رقم ) ١(
 .واألقرب أنه من قبيل الْحسن، مختلف ِفي تصحيح حديثه كَما تقَدم
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أَنه  $: �عن أَِبي بكٍْر الصديِق ،  وعن عبِد اهللا بِن عمِرو بِن الْعاِص]١٢٢[
اللَّهم ِإني ظَلَمت :  قُلْ:قَالَ. علِّمِني دعاًء أَدعو ِبِه ِفي صالَِتي: جقَالَ ِلرسوِل اهللا 

فِْسي ظُلْمانرا كَِثي ،تِإالَّ أَن وبالذُّن ِفرغالَ يِني؛ ، ومحارو ِدكِعن ةً ِمنِفرغِلي م فَاغِْفر
ِحيمالر فُورالْغ تأَن كِإن# . 

<|†�Ö] 

Jديثالة:  موضوع الْحاء ِفي الصعامع األدعية ، الدوديث من جوهذا الْح
 . واالستغفارات
Jفرات الْمد  : 

طلب  ، الدعاء هو طلب العبد من ربه سبحانه : دعاء أدعو به ِفي صالِتي
 . يصحبه خضوع وافتقار ومسألة

إخبار أنَّ الذنوب ما هي إالَّ ظلم من اإلنسان لنفسه                   : ظلمت نفسي ظلما كثريا        
ويتنزه ، يعنيالْمطفهو ِفي غنى عن طاعة       Tأما الرب   ، بإيقاعها فيما ال طاقة لَها به         
ِإنكُم لَن تبلُغوا ضري ، يا ِعباِدي$: وِفي الْحديث القدسي، أن تضره معصية العاصني

 . #ولَن تبلُغوا نفِْعي فَتنفَعوِني، فَتضروِني
، فيه إخبار بكثرة وقوع اإلنسان ِفي الذنوب والظلم للنفس: ظلما كثريا

أو بعدم تأديتها على ، الواجبات إما بالتأخري وعدم الْمسارعةوذلك بالتقصري ِفي 
وإما بترك بعضها والتهاون ، وإما بدخول الرياء والعجب فيها، الوجه الْمطلوب
 . أو خوفًا من الْمالمة من بعض الْجاهلني أو غري ذلك، فيه؛ إيثارا للراحة

أو ، أو بدافع الْهوى، ا العبد بدافع الطَّمعأما الْمعاصي فكثريا ما يقَع فيه
أو طاعةً للشيطان؛ وِلهذَا فَإنَّ العبد ال يخلو ِفي كل لَحظَة من ، رضا الْمخلوق
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واهللا . #ظُلْما كَِثيرا$: أو وقوع ِفي ذنب؛ فلهذا قَال، عمره من تقصري ِفي واجب
 . أعلم

 .  ال أستوجبه تفضالً محضاوإن كنت، تفضالً منك علَي: أي: من عندك
Jاِليمى اإلجعنالْم   : 

 أن يعلِّمه دعاء يدعو به ِفي ج من رسول اهللا �طَلَب أبو بكر الصديق 
فَعلَّمه هذا الدعاء الْجامع النافع الْمتضمن ِلمغفرة كل ظلم بدر من العبد ، صالته

 . والَّتي ال يخلو فيها أحد من ظلم، ِتي يتقَلَّب فيهاوِبحكم دنياه الَّ، ِبحكم بشريته
 :  وقد تضمن هذا الدعاء على قلته عدة أمور هي أساس ِفي العقيدة●

 . اعتراف العبد بالتقصري ِفي حق ربه: أولُها
 . #والَ يغِفر الذُّنوب إالَّ أَنت$: إفراد اهللا باأللوهية ِفي قوله: ثانيها
 #  ِعنِدكفَاغِْفر ِلي مغِفرةً ِمن        $ : وتخلِّيه عن السببية ِفي قوله             ، تفويضه إليه      :  ثالثها   

 . تفَضالً منك يا رب: أي
 . وافتقاره إليه بطلب التفضل الْمحض، وتذَلُّلُه له، استكانة العبد لربه: رابعها

 . وصف العبد لربه بالْمغفرة والرحمة: خامسها
Jديثفقه الْح  : 

أما ِفي أي مكان ، يؤخذ من هذا الْحديث سنية هذا الدعاء ِفي الصالة
 . فيها؛ فهذا لَم يِرد بالتحديد

 :  ومواضع الدعاء ِفي الصالة موضعان ●
هذا الْحديث يقتضي األمر ِبهذَا الدعاء ِفي : -رِحمه اهللا-قال ابن دقيق العيد 

حلهالصه الدعاء ِفي أي األماكن ، الة من غري تعيني ِلمكْرلَ فيها حيث ال يكانولو فَع ،
 .’ا. وإما بعد التشهد، إما السجود: ولعل األولَى أن يكون ِفي أَحِد موطنني
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أما محالت الدعاء ِفي الصالة الَِّتي ورد أنه كان يدعو ": العدة"وقال ِفي 
، "زاد الْمعاد" فهي سبعة مواضع كَما ذَكَره ابن القيم ِفي جسول اهللا فيها ر

 : ويجمعها قولنا
 إذا ما دعا قد خصصوها بسبعة  ألحمد مواضع كانت ِفي الصالة 

 وحال ركوع واعتدال وسجدة  عقيب افتتاح ثُم بعـد قـراءة 

 بصحةمواضع تروى عن ثقات   وبينهما بعـد التشهـد هـذه 

 :  وتحريرها●
 .  دعاء االستفتاح-١
أو آية ، فَمر بآية رحمة سأل، كَما ورد أنه كان إذا قرأ،  بعد القراءة-٢

 . عذَاب استعاذ
 .  ِفي الركوع-٣
 .  ِفي االعتدال من الركوع-٤
 .  ِفي السجود-٥
 .  ِفي االعتدال بني السجدتني-٦
 .  بعد التشهد-٧

وذكر االعتدال ، كاالستفتاح:  الْمواضع لَها أذكار معينةأكثر هذه: قلت
إالَّ إذا أطال؛ فال مانع ، فينبغي الْمثَابرة على الوارد، وبني السجدتني، من الركوع

درأن يدعو بغري ما و . 
أَما الركُوع $: والذي ثبت الْحث على الدعاء فيه هو السجود؛ ِلحديث

 . #فَقَِمن أَنْ يستجاب لَكُم، وأَما السجود فَاجتِهدوا ِفيِه ِفي الدعاَء، ِه الربفَعظِّموا ِفي
أَو ِمن الْمسأَلَِة ما  ، ثُم ِليتخير ِمن الدعاِء أَعجبه$: جوبعد التشهد؛ لقوله 

 . #شاَء
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،   دائما  ذنب أو تقصري ِفي واجب     فيه دليل على أن اإلنسان ال يخلو من          : ثانيا  
والَ ، واعلَموا أَنَّ خير أَعماِلكُم الصالَةُ، استِقيموا ولَن تحصوا$: جويدل عليه قوله 

ِمنؤوِء إالَّ مضلَى الواِفظُ عحِفي . #ي اهزامع الكبري"عد" الْجماكم، إلَى أحوالبيهقي ، والْح
، وسلمة بن األكوع، والطَّرباِني من حديث عبد اهللا بن عمرو، من حديث ثوبان

 ). ٩٦٣(رقم ، "صحيح الْجامع الصغري"وصححه األلباِني ِفي 
الْجامع "عزاه ِفي تخريج . #وخير الْخطَّاِئين التوابونَ، كُلُّ ابِن آدِم خطَّاٌء$: وحديث

 ). ٤٣٩١(وهو برقم . حسن: وقال،  والْحاكم،والترمذي، إلَى أحمد" الصغري
ألنها  ال ، يؤخذ منه أن األليق بالعبد التخلِّي عن االعتماد على األسباب                   : ثالثًا  

باإليمان  بل ما أمر اهللا ِبها إالَّ لربط مسبباِتها ِبها كربط دخول الْجنة                      ،  ليس لَها تأثري     
وما من شيء إالَّ ربط ، لدم والْمال بالشهادتنيوربط عصمة ا، والعمل الصاِلح

 . ولكن ال يكون مدليا ِبها على اهللا، كربط الْمغفرة بالتوبة، مسببه بسبب
وقبول العمل      ،  وينص الْحديث أنَّ توفيق اهللا للعبد للعمل الصاِلح تفَضل من اهللا               

،  على العمل الصاِلح تفَضل منهوثوابه، على ما فيه من آفات النقص والْخلَل تفَضل منه
، الثابتة منها والْمتجددة، مع أنَّ العمل الصاِلح مغمور ِفي جانب النعم الكثرية والْمتعددة

 . واهللا أعلم، وعلى هذا فليس للعبد شيء يوجب إدالله بالعمل مع ما ذكر
إنَّ األعمال الصاِلحة موِجبةٌ : ي قَوِلهميؤخذ منه رد على الْمعتزلة ِف: رابعا

وال يخفى أن       . فَاغِْفر ِلي باستغفاري         :  للثواب وجوبا عقليا؛ إذ لو كان كَما قالوا؛ لقال                
 . اهللا ما فيهوِفي ذلك من سوء األدب مع     ،  هذا إلزام للباري تعالَى من ِقبِل عباده            

، وال يجب عليه شيء ِلخلِْقِه، بِل خلْقه أنَّ اهللا ال يلْزم بشيء من ِق:والْحق
 دعق-ولكنه والْح هدعطيعني-ووالْم ثيبؤمنني،  أن يرحم الْما ، ويال إلزام

 . واهللا ال يخلف الِْميعاد، ولكن رحمة منه وفَضالً، ووجوبا
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ةً بعد أَنْ  صالَجما صلَّى رسولُ اهللا $:  قَالَتل عن عاِئشةَ ]١٢٣ [
سبحانك :  ِإالَّ يقُولُ ِفيها.]١:النصر[ ﴾    ﴿: نزلَت علَيِه

ِدكمِبحا ونبِلي، ر اغِْفر ماللَّه# . 
:  يكِْثر أَنْ يقُولَ ِفي ركُوِعِه وسجوِدِهجكَانَ رسولُ اهللا $: وِفي لَفٍْظ

 . #اللَّهم اغِْفر ِلي،  وِبحمِدكسبحانك اللَّهم ربنا

<|†�Ö] 

Jديثِفي الركوع والسجود:  موضوع الْح الذِّكْر . 
Jاتدفرالْم   : 

 . وصالة مفعول صلَّى، استثناء بعدها" إالَّ"و، نافية" ما: "ما صلَّى
،  -أنزهك: أي-أسبحك : ِبمعنى. سبحانك: إالَّ قال: أي: إالَّ يقول فيها

 . مصدر ناب عن الفعلوالْ
بسبب إنعامك علَي بالتوفيق : أي، يحتمل أن تكون الباء سببية : وِبحمدك

ورجح ، حال كوِني متلبسا ِبحمدك: أي، ويحتمل أن تكون للمالبسة، أسبحك
 ِفي  بني التسبيح والتحميدج؛ ِلجمعه )٣/٤٤" (العدة"هذا الْمعنى الصنعاِني ِفي 

 . الْحديث
، تنزيه هللا عن النقَائص والعيوب: أن التسبيح: وفائدة الْجمع بني هذه الثالث

إقرار : اللَّهم اغفر ِلي، اعتراف له بالكَماالت الْمقتضية للمحامد كُلِّها: والْحمد
 . هوتوحيد هللا بطلب الْمغفرة منه تعالَى دون سوا، واعتراف بالذنب، بالنقص
Jاِليمى اإلجعنالْم   : 

وهي دخول الناس ِفي دين ،  عالمة تدل على دنو أجلهججعلَ اهللا لنبيه 
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فإذا رأى ،  بعد أن كانوا يدخلون فيه واحدا واحدا-جماعات: أي-اهللا أفواجا 
وقد نفَّذَ ذلك بعد نزول ، ذلك؛ أكثر من التسبيح والتحميد وطلب الْمغفرة

 . وجعل ذلك ذكرا للركوع والسجود، ورؤيِة العالمة، ةالسور
Jديثفقه الْح  : 

سبحانك $: يؤخذ منه مشروعية هذا الذكر ِفي الركوع والسجود: أوالً
ِدكمِبحو مِلي، اللَّه اغِْفر مأو. #اللَّه :$ِدكمِبحا ونبر كانحبِلي، س اغِْفر مأو. #اللَّه :

$ِدكمِبحا ونبر ماللَّه كانحبِلي، س اغِْفر ماللَّه# . 
: يؤخذ منه مشروعية ضم التحميد إلَى التسبيح من الذكر اآلخر: ثانيا

وقد ورد بذلك نص عن عقبة بن ، وسبحان ربي األعلى، سبحان ربي العظيم
: ولفظه، وفيه رجل مجهول، )٨٧٠(برقم  أخرجه أبو داود ،�عامر الْجهِني 

وِإذَا ، -ثَالَثًا- سبحانَ ربي الْعِظيِم وبحِمِده:  ِإذَا ركَع قَالَجفَكَانَ رسولُ اهللا $
وهذه : قال أبو داود: وقال. #-ثَالَثًا-سبحانَ ربي اَألعلَى وِبحمِدِه : سجد قَالَ

 . كون محفُوظَةالزيادة نخاف أالَّ ت
لَتزا نديث لَمقَالَ .]٧٤:الواقعة[ ﴾   ﴿: وأصل الْح 

 . ]١: األعلى  [ ﴾   ﴿ : فَلَما نزلَت   . اجعلُوها ِفي ركُوِعكُم       :  ج رسولُ اهللا  
فَسمى الْمبهم إياس ، )٢٤٥/ ١(أخرجه الْحاكم . #اجعلُوها ِفي سجوِدكُم: قَالَ

 عامر وقد اتفقا على االحتجاج ِبرواِتِه كلهم إالَّ إياس بن             . صحيح  : وقال  ، ر ابن عام  
 . وهو مستقيم اإلسناد

وأيده األلباِني؛ ألنه لَم يرِو عنه  ، إياس ليس بالْمعروف: ورده الذَّهِبي بقوله
 ". الِْميزان"لَم يورده الذَّهِبي ِفي : وقال، غري ابن أخيه موسى بن أيوب

:  باب، )٨٨٧(وأخرجه ابن ماجه رقم ، "اللسان"وال الْحافظ ِفي : تقل
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إلياس " التهذيب"وترجم ِفي ، التسبيح ِفي الركوع والسجود، بدون الزيادة أيضا
 . ال بأس به: ونقل عن العجلي أنه قال، )٧١٧(ابن عامر رقم 

 . وذكره ابن حبان ِفي الثقات: قال
 .  ال يعلم فيه جرحاابن حبان يوثِّق من: قلت
 . وصحح له ابن خزيمة: قال

 . وابن خزيمة يتساهل ِفي التصحيح: قلت
وإن  ، إالَّ أنه يتأيد ِبهذا الْحديث الصحيح، وِبهذَا تعلم أن الْحديث ضعيف

 . واهللا أعلم، تقيد باللفظ الوارد فحسن
متابعة للقرآن؛ وِلهذَا تقول  من الْجيؤخذ منه ما كان عليه النِبي : ثالثًا

 . #كَانَ خلُقُه الْقُرآنَ$:  قَالَتج لَما سئلت عن خلُِق النِبي لعائشة 
 ليس جإنَّ النِبي : دليل ِلمن قال. #اللَّهم اغِْفر ِلي$: يؤخذ من قوله: رابعا

 . ليس هذا محل بسطه، وِفي ذلك خالف بني أهل العلم، معصوما من الصغائر
سواء كانت ، معصوم من قصد الْمعصيةج أن النِبي : ولعل األقرب ِفي هذا

ولكن لعلو ، وقد يقَع فيما يعد من اللَّمم من قبيل اجتهاد يخطئ، صغرية أو كبرية
 . ]٤٣:التوبة[  ﴾    ﴿: كقوله تعالَى، مقَامه يعترب منه كذنب

  .]١٠٧:النساء[ ﴾     ﴿: وقوله
 . ]١٢٨:آل عمران[ ﴾   ﴿: وكقوله تعالَى

      ﴿: قال تعالَى، أما األقوال التشريعية فهو معصوم فيها
 . واهللا أعلم. ]٤-٣:النجم[ ﴾    

J@J@J@J@J 
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]١٢٤[  رمِن عِد اهللا ببع نلٌ ال$:  قَالَبعجأَلَ رس ِبيلَى جنع وهو 
فَِإذَا خِشي أَحدكُم الصبح صلَّى ، مثْنى،  مثْنى:ما ترى ِفي صالَِة اللَّيِل؟ قَالَ: الِْمنبِر
 .#اجعلُوا آِخر صالَِتكُم ِباللَّيِل ِوترا: وِإنه كَانَ يقُولُ. فَأَوترت لَه ما صلَّى، واِحدةً
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Jديثصالة الليل والوتر:  موضوع الْح . 
Jاتدفرالْم   : 

 . سأله حال وجوده على الِْمنبر: أي، جملة حالية: وهو على الِْمنبر
 . استفهامية" ما: "ما ترى ِفي صالة الليل

ومثنى    ، فالضمري مبتدأ     ،  اثنتني اثنتني       :  أي ،  هي مثنى مثنى      :   أي :  مثنى مثنى   :  قال 
بوهو معدول عن اثنني واثنتني، رخ . 

 . خاف أن يدركه الفجر قبل أن يوتر: أي: فإذا خشي أحدكم الصبح
 . صلَّى ركْعةً واحدة: أي: صلَّى واحدة فأوترت له ما صلَّى

 . صيرته وترا: أي: فأوترت له ما صلَّى
 . ن انكساروهو ما ال ينقسم على اثنني بدو، هو الفَرد من العدد: الوتر

 . اجعلوا الوتر خاِتمة لَها: أي: اجعلوا آخر صالتكم بالليل وترا
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Jديثفقه الْح  : 
الليل  أنَّ األفضل ِفي صالة   . # صالَةُ اللَّيِل مثْنى مثْنى     $: ج يؤخذ من قوله    :  أوالً 

ع الزيادة فَمن، وبه أخذ مالك، -يسلِّم من كل ركعتني: أي-أن تكون مثْنى مثْنى  
  .)١(على ركعتني ِفي النافلة

ورد بأنه قد ورد تفسري ، وزعم بعض الْحنفية أن يتشهد بعد كُلِّ ركعتني
عن راوي الْحديث عبد اهللا بن عمر من طريق عقبة بن حريث عند مسلم " مثنى"

 . #سلِّم ِمن كُلِّ ركْعتيِنت:  ما مثْنى مثْنى؟ قَالَ�قُلْت البِن عمر $: قال
بشرط أالَّ يزيد على ، أما الشافعية فقد أجازوا الزيادة على اثنتني مطلقًا

 . )٢(وال على ركعة ِفي الوتر، ركعتني ِفي الشفع
 . بتفضيل الصالة مثنى على الزيادة على ذلك           "  الْمهذب  "وقد صرح ِفي    : قلت 

وإنما ، )٣("الكَشاف"كما أفاده ِفي ،  مذهب الْحنابلةوهو الْمصرح به ِفي
أما ، فَضلَ أهل العلم الصالةَ مثنى ِفي صالة الليل؛ ألنها وردت من القول والفعل

 . الزيادة على اثنتني؛ فقد وردت من الفعل فقط
 .أنها وردت بصيغة تشبه الْحصر: ثانيا

إنه ظاهر اللفظ؛ ألن الْمبتدأ : وإنما قلنا: -رِحمه اهللا-العيد قال ابن دقيق 
 . فيقتضي ذلك حصر صالة الليل فيما هو مثنى، محصور ِفي الْخبر

 . )٤(وتعريفه يفيد قصره على الْخبر، ألنه معرف باإلضافة": العدة"وقال ِفي 
                                                 

 ).٥٠ص / ٣ج" (العدة"البن دقيق العيد مع " شرح العمدة) "١(
 ).٢/٤٧٩" (الفتح") ٢(
 ).١/٤١٦" (الكشاف) "٣(
 ).٣/٥١" (شرح العمدة مع العدة) "٤(
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فيقضي ، ألنه يسلِّم بعد كل ركعتنيأن الصالة مثنى أيسر على العبد؛ : ثالثًا
 . )١(حاجته إن كان له حاجة

، وصح عنه أنه )٢( أنه صلَّى أربعا وأربعا وثالثًا جوقد صح عن النِبي 
،  السادسةوأنه صلَّى سبعا بتشهدين وسالم يجلس ِفي          ،  صلَّى خمسا بتشهد وسالم     

وأنه صلَّى تسعا بتشهدين ، ثُم يتشهد ويسلِّم، السابعةثُم يقوم فيأِتي ب، ثُم يتشهد
 .)٣(ثُم يقوم فيأِتي بالتاسعة ويتشهد ويسلِّم، يجلس ِفي الثامنة فيتشهد، وسالم

إالَّ ، وكل ذلك جائز، فهذه األحاديث تدل على أن األمر ِفي ذلك واسع
 . واهللا أعلم، رناأنَّ الصالة مثنى مثنى أفضل ِلما ذك

إالَّ أنه ، يؤخذ منه أن وصف الْمثنوية بصالة الليل دون صالة النهار: رابعا
وغريهم من     ،  وأحمد  ، وابن خزيمة ِفي صحيحه        ،  قد وردت رواية عند أصحاب السنن            

 . #ثْنى مثْنىوالنهاِر مصالَةُ اللَّيِل     $:  عن ابن عمر بلفظ     ،  طريق علي بن عبد اهللا البارقي          
وحكموا على راويها بالوهم؛ ألن األثبات من ، وقد رد قَوم هذه الرواية

، نافع: وهم. #والنهاِر$: أصحاب ابن عمر رووا عنه هذا الْحديث بدون زيادة
،   عوف وحميد بن عبد الرحمن بن    ، وعبد اهللا بن دينار    ،  وساِلم بن عبد اهللا بن عمر    

 . وعبد اهللا بن شقيق، وطاوس
من : أي!! ومن علي األزدي حتى أقبل منه؟: وِلهذَا قال يحيى بن معني

 . وحكم النسائي على راويها بالْخطَأ، يكون إلَى جانب هؤالء األئمة األثبات
                                                 

 ).٢/٤٧٩" (الفتح"انظر ) ١(
وأخرجه ، عن عائشة، من طريق أِبي سلَمة بن عبد الرحمن) ١١٤٧(أخرجه البخاري رقم ) ٢(

 ).٧٣٨(مسلم برقم 
 ).٧٤٦(ائشة برقم عن ع، أخرجه مسلم من طريق سعد بن هشام بن عامر) ٣(
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:  قَالَ�لكن روى ابن وهب بإسناد قوي عن ابن عمر                :  )١( "الفتح  " قال ِفي    
فلعل األزدي ، أخرجه ابن عبد الرب من طريقه. #والنهاِر مثْنى مثْنىصالَةُ اللَّيِل $

فال تكون هذه الزيادة صحيحة على طريقة من ، اختلط عليه الْموقُوف بالْمرفُوع
 . يشترط ِفي الصحيح أالَّ يكون شاذا

بعا أروقد روى ابن أِبي شيبة من وجه آخر أن ابن عمر كان يصلي بالنهار : قال
 .’ ا)٢(أربعا

وقد احتج يحيى بن سعيد األنصاري على بطالن هذه الزيادة بأن ابن عمر 
 .)٣(فلو كانت صحيحة لَم يخالفها، كان يصلِّي ِفي النهار أربعا أربعا
وأفضل ، ومخالفة راويها ِلمن هم أعلى منه ثقة، ورغم شذوذ هذه الزيادة

ومع ، وهو واحد، وهم عدد، مة لعبد اهللا بن عمروأكثر منه مالز، منه حفظًا
 . رغم هذا كله فَإنَّ بعضهم قد صححها، مخالفتها أيضا ِلما صح عن الراوي

فإنه قال ِفي تعليقه ، ومن الْمعاصرين الشيخ محمد ناصر الدين األلباِني
كَما ، ه صحيحإسناد: قلت): "١٢١٠(الْحديث رقم ، "صحيح ابن خزيمة"على 

 . ناصر". وغريه) ١١٧٢(حقَّقته ِفي صحيح أِبي داود رقم 
وابن حبان ، وحكى الْحافظ ِفي التلخيص تصحيحه عن ابن خزيمة

 . )٤(والْحاكم
                                                 

 ).٤٧٩ص/ ٢ج" (الفتح) "١(
ِفي صالة النهار كم هي؟ بسند ) ٢٧٤/ ٢ج" (الْمصنف"أخرج هذا األثر ابن أِبي شيبة ِفي ) ٢(

 .ِفي غاية الصحة
 ).٢٢ص/ ٢ج" (التلخيص الْحبري) "٣(
 ).٢٢/ ٢ج" (التلخيص) "٤(
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،  )١(ومن صححه فقد أيده بإطالق حديث عبد اهللا بن الْحارث عند أِبي داود
وأخرج الترمذي نحوه عن ، اء وهو ضعيفوِفي سنده عبد اهللا بن نافع بن العمي

تشهد ، الصالَةُ مثْنى مثْنى$: عن الفضل بن عباس مرفوعا بلفظ، ربيعة بن الْحارث
#وتخشع وتضرع وتمسكَن، ِفي كُلِّ ركْعتيِن

وِفي سنده أيضا عبد اهللا بن نافع . )٢(
 .)٣(الْمذكُور

منها ما أخرجه الطرباِني ِفي ، وله طرق أخرى": التلخيص" قال الْحافظ ِفي
،  نافععن ، وقال به الْحنيِني عن مالك        ، "غرائب مالك   " والدارقطِني ِفي     ، " األوسط  "

 . عن ابن عمر
قال . )٤(ضعيف: قال ِفي التقريب، الْحنيِني هو إسحاق بن إبراهيم الْحنيِني: قلت

  .)٥(ضعفوه": الكاشف"الذَّهِبي ِفي 
، ومنها ما أخرجه الدارقطِني من رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان

 .)٦(وِفي إسناده نظر
وأن تصحيحه ال ، تبين من هذا االستعراض لطرقه أنها كلها ضعيفة: قلت

 . واهللا أعلم، يعدو أن يكون تساهالً
                                                 

 ).١٢٩٦(أبو داود رقم  )١(
 . ما جاء ِفي التخشع ِفي الصالة:باب، )٢ج(أخرجه الترمذي ) ٢(
وقال ، )٣٦٨٢ت" (التقريب"عبد اهللا بن نافع بن العمياء مجهول كَما قال الْحافظ ِفي ) ٣(

، ابن أِبي أنس: وعنه، ابن الْحارث: عن، عبد اهللا بن نافع بن العمياء": الكَشاف"الذَّهِبي ِفي 
 ).١٢١/ ٢ج" (الكشاف. "لَم يصح حديثه: قال البخاري

 ).٥٥/ ١ج" (التقريب ")٤(
 ).٦٠/ ١ج" (الكاشف") ٥(
 ).٢٢/ ٢ج" (التلخيص) "٦(
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صالَةُ اللَّيِل $: حديث: أي-كما يقتضي ظاهره : قال ابن دقيق العيد: ثالثًا
وقد ، فكذلك يقتضي عدم النقصان منها،  عدم الزيادة على الركعتني-#مثْنى مثْنى

وعن ، والْمذكُور ِفي مذهب الشافعي جوازه، اختلفوا ِفي التنفل بركعة مفْردة
 . )١(أِبي حنيفة منعه

ار بركعة ولو صلَّى      الْمعروف عن مذهب أِبي حنيفة أنه ال يجوز اإليت            : قلت 
ومنعوا التنفل       ، أما غري الْحنفية فقد جوزوا اإليتار بركعة إذا تقدمتها صالة               ، قبلها مثنى    

 .  يجيز ذلكإالَّ ما ذكر عن مذهب الشافعي أنه        ، بركعة مفْردة لَم تتقدمها صالة      
،  بثالث  وال وال يصح التطوع بركعة     : قال بعض أصحابنا       " : الْمغِني    "وقال ِفي     

 . وهذا كالم الْخرقي
أحدهما يجوز ِلما روى : ِفي صحة التطوع بركعة روايتان: وقال أبو الْخطَّاب

ثُم ، دخلَ عمر الْمسِجد فَصلَّى ركْعةً$: عن أبيه قال، عن قابوس: قال جرير، سعيد
جرلٌ فَقَالَ، خجر هِبعفَت :ؤالْم را أَِميينةً، ِمنِيكْعر تلَّيا صمفَقَالَ. ِإن :عطَوت وه ، نفَم

قَصاَء نش نمو اداَء زى $: ج ولنا أن هذا خالف قول رسول اهللا. #شثْنِل مالَةُ اللَّيص
 .’ا. )٢(واألحكام إنما تتلقى من الشارع، وألنه لَم يرد الشرع ِبمثله. #مثْنى

الصالَةُ خير $: افعية ِلجواز التطوع بركعة مفْردة ِبحديثواستدل الش
"  الصغريالْجامع  "عزاه األلباِني ِفي تخريج         .  # فَمِن استطَاع أَنْ يستكِْثر فَلْيستكِْثر           ،  موضوعٍ  

  :  بلفظ  "العدة  " وذكره الصنعاِني ِفي     . حسن  : وقال ، " األوسط  "للطرباِني ِفي    )  ٣٧٦٤(
$كْثَرتاَء اسش نقَلَّ، فَمتاَء اسش نمو#

 . صححه ابن حبان: وقال. )٣(
                                                 

 ).٥٣/ ٣(للصنعاِني " العدة مع العمدة) "١(
 ).١٢٥/ ٢(البن قُدامة " الْمغِني") ٢(
 ).٥٣/ ٣ج(العدة ") ٣(
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ِفي " أل"وعلى تقدير صحته فليس فيه دليل على موضع النزاع؛ ألن : قلت
 أنه صلَّى ركعة مفْردة لَم جولَم يعهد عن الشارع ، الصالة للعهد الذِّهِني

#صلُّوا كَما رأَيتموِني أُصلِّي$: جوقد قال ،  شيءيتقَدمها
)١( . 

 ؟  وهل يصح اإليتار بركعة مفْردة لَم تتقَدمها صالة●
فيقوم متأخرا ، اللَّهم إالَّ أن ينام عن وتره، يقَال ِفي هذا ما قيل ِفي سابقه

وقد فَعلَه عبد اهللا بن ، قد طَرقَه الفجر أو كاد؛ فيوتر بواحدة مبادرة للفجر
 . )٢(مسعود وحذَيفَة

، وأما الْحنفية فقد خصصوا اإليتار بواحدة ِبحالة الضرورة كهذه الصورة
#فَِإذَا خِشي أَحدكُم الصبح صلَّى واِحدةً$: واستدلوا على ذلك بقوله

)٣( . 
فَأَوترت لَه ما ، حدكُم الصبح صلَّى واِحدةًفَِإذَا خِشي أَ$: يؤخذُ من قوله: رابعا

 . #صلَّى
 عند �عن عبد اهللا بن عمر ، عن أبيه، وِفي رواية عبد الرحمن بن القاسم

 #فَِإذَا أَردت أَنْ تنصِرف فَاركَع ركْعةً توِتر لَك ما صلَّيت$): ٩٩٣( رقم )٤(البخاري
 . ية اإليتار بركعةدليل على مشروع

                                                 

، بن الْحويرثأذان من حديث مالك ) ١٨(ورقم الباب ، )٦٣١(أخرجه البخاري رقم ) ١(
 ).٥٢/ ٥(وأخرجه أحمد ، صالة) ٤٢) (د س(وأخرجه 

،  اهللامن طريق إسماعيل بن عبد     ) ٤٦٥٨( رقم األثر   )  ٢٥/ ٣ج(أخرجه عبد الرزاق ِفي الْمصنف         ) ٢(
د الْوِليِد سمر عبد اهللا بن مسعوٍد وحذْيفَةُ بن الْيماِن ِعن$: قال، عن ابن سريين، عن ابن عوف

ثُم خرجا ِمن ِعنِدِه فَقَاما يتحدثَاِن حتى رأَيا تباِشير الْفَجِر فَأَوتر كُلُّ ، ابِن عقْبةَ بِن أَِبي مِعيٍط
 .ورجال سنده إلَى ابن سريين مخرج لَهم ِفي الصحيحني. #واِحدٍٍ ِمنهما ِبركْعٍة

 ).٥٥/ ٣ج" (العدة على العمدة"لصنعاِني ِفي ذكر ذلك ا) ٣(
 ).٩٩٣(البخاري رقم  )٤(




�	�א��������م�� <  ٢٥٠ 

ال يصح الوتر : فَقَالوا، ومنعت ذلك الْحنفية، وإلَى ذلك ذهب الْجمهور
عثمان بن : منهم، وقد نِقلَ اإليتار بركعة عن جماعة من الصحابة. إالَّ بثالث

، دوعبد اهللا بن مسعو، وعبد اهللا بن عباس، ومعاوية، وسعد بن أِبي وقَّاص، عفَّان
 . )١(أخرج ذلك عنهم عبد الرزاق ِفي الْمصنف بأسانيد صحيحة، وحذيفة

ومعاذ بن ، ابن عمر: وروى محمد بن نصر ِفي قيام الليل اإليتار بركعة عن
: ومن التابعني عن، وأِبي موسى، وفضالَة بن عبيد، وأِبي هريرة، وأِبي الدرداء، جبل
: وحكَاه أيضا عن، وابن شهاب الزهري، والْحسن البصري، ومحمد بن سريين، عطاء
 :  من قوله وفعلهجوهو ثابت عن النِبي ، )٢(وإسحاق بن راهويه، وأحمد بن حنبل، مالك

ففي حديث عبد اهللا بن عمر الثابت ِفي الصحاح والسنن : فَأما القول
 الصبح صلَّى واِحدةً توِتر لَه ما قَد فَِإذَا خِشي أَحدكُم$: وفيه، واملسانيد وغريها

فَِإذَا $: -الذي ذكرته ِفي هذا البحث-وِفي لفظ عبد الرحمن بن القاسم . #صلَّى
تلَّيا صم لَك وِترةً تكْعر كَعفَار ِرفصنأَنْ ت تدأَر# . 

 )٣(س عند البخاريفقد ثبت إيتاره بركعة من حديث ابن عبا: وأما الفعل
 .  )٥( ومن حديث عائشة عند مسلم         ، )٤( ومسلم 

                                                 

 .وما بعدها، )١٩/ ٣ج(انظر مصنف عبد الرزاق ) ١(
 .األخبار الْمروية عن السلَف ِفي الوتر: باب، للمقريزي" مختصر قيام الليل"انظر ) ٢(
وتفسري سورة ، )٦٩٨(رقم ، سار اإلمام فَحولَهإذا قام عن ي: باب، راجع صحيح البخاري) ٣(

 ).٤٥٧٢، ٤٥٧١، ٤٥٧٠(الْحديث رقم ، آل عمران
والوتر ركعة من ، صالة الليل مثنى مثنى: باب، من صحيح مسلم) ٧٥٣(انظر الْحديث رقم ) ٤(

 .آخر الليل
وأنَّ الركعة ، أنَّ الوتر ركعةو، جصالة الليل وعدد ركَعات النِبي : باب، راجع صحيح مسلم) ٥(

عام ) ٧٣٨(ورقم ، )١٢٢و، ١٢١(والْخاص ، )٧٣٦(رقم الْحديث العام ، صالة صحيحة
 .خاص) ١٢٨(رقم 
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 .)١( البخاري ومسلمومن حديث ابن عمر عند      
أما اإليتار بركعة فقد ثَبت ): ١/٣٢٦" (السيل الْجرار"وقال الشوكاِني ِفي 

 .’ا. وذلك واضح ظاهر ِلمن له أدنى اطالع على السنة الْمطَهرة، ثبوتا متواترا
بسند ِفي غاية الصحة من طريق " معاِني اآلثار"وروى الطَّحاوي ِفي 

 يصلِّي ِفيما بين أَنْ يفْرغَ ِمن جكَانَ رسولُ اهللا $:  قالتلعن عائشة ، عروة
. #ِبواِحدٍةويوِتر ، يسلِّم بين كُلِّ ركْعتيِن، الِْعشاِء ِإلَى الْفَجِر ِإحدى عشرةَ ركْعةً

وترد ، وهذه األحاديث الصحاح كلها أدلة ساطعة تدل على سنية اإليتار بركعة
 . على من كَِره ذلك

"  معاِني اآلثار"ِفي " الوتر"واهللا يعلم أنه ضاق صدري حينما قرأت باب 
  على كثرة ما أورد من أحاديث وآثار تدل -رِحمنا اهللا وإياه-للطحاوي فرأيته 

أو بثالث يفصل ، على سنية اإليتار بواحدة أو بثالث متصلة بتشهد وسالم
يدعي إجماعا على ، فتعود إلَى اإليتار بواحدة، شفعها عن وترها بتشهد وسالم

ويتأول األحاديث واآلثار ، )٢(خالف ما دلت عليه هذه األحاديث واآلثار
 . )٣(بتأويالت متعسفَة؛ لكي توافق رأي إمامه

                                                 

من ) ٧٤٩(والرقم العام ، كتاب صالة الْمسافرين، )١٥٨و، ١٥٧(راجع صحيح مسلم رقم ) ١(
 ).٩٩٥( الوتر ساعات:  ِفي باب-أيضا-البخاري  عنه، حديث أنس بن سريين

فدل إجماعهم على نسخ ما تقَدمه من قول : حيث قال) ١/٢٩٢" (معاِني اآلثار"راجع ) ٢(
 . ’ا. ؛ ألن اهللا لَم يكن ليجمعهم على ضاللجرسول اهللا 

ولَم يصح عنه !!  ِفي اإليتار بركعة؟جفأين اإلجماع وقد رأيت صحة ما نقلته عن النِبي 
 ج به اثنا عشر رجالً من الصحابة حتى ماتوا؛ توخيا منهم لسنة نبيهم وعمل، شيء ينقضه

 .فنعوذ باهللا من الْهوى، ومحافظة عليها
وقد ثبت ِبهذه اآلثار الَِّتي رويناها أن : وقال أيضا ِفي نفس الصفحة من الكتاب الْمذكُور) ٣(

 . ’ا. ولَم يرو ِفي الركعة شيء، الوتر أكثر من ركعة
= 
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وكم ترى من جهبٍذ ِفي العلم كهذا يحاول التخلص من سنة ثابتة؛ لكي 
،  هي الفرعجوسنة النِبي ، كأن رأي اإلمام هو األصل، ينزلَها على رأي إمامه

 . وِفي هذا من شرك التحكيم ما فيه
:   روايةوِفي . # دةًفَِإذَا خِشي أَحدكُم الصبح صلَّى واحِ              $ : يؤخذ من قوله     :  خامسا 

 . أنَّ وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر. #فَلْيركَع ركْعةً توِتر لَه ما صلَّى$
بطلوع أحدهما أنه ينتهي        : وِفي مذهب الشافعي وجهان     : قال ابن دقيق العيد      

 .’ ا)١(والثاِني أنه ينتهي بصالة الصبح، الفجر
 . قته ينتهي بطلوع الفجروِفي الْمذهب الْحنبلي أنَّ و: قلت

فلو أوتر قبل ، ووقته ما بني العشاء وطلوع الفجر الثاِني": الْمغِني"قال ِفي 
إن صالَّها قبل العشاء ناسيا لَم : وقال الثوري وأبو حنيفة، العشاء لَم يصح وتره

 . ’ ا)٢(وكذلك قال مالك والشافعي. يعيد: فقاال، وخالفه صاحباه. يعده
 . ول هو الذي تؤيده األدلة وعليه اإلجماعوهذا الق

:  الوترللمروزي ِفي باب وقت  " مختصر قيام الليل والوتر   "قال الْمقريزي ِفي  
، والذي اتفق عليه أهل العلم أن ما بني صالة العشاء وطلوع الفجر وقت للوتر

ه أمر  أنجوقد روي عن النِبي ، واختلفوا فيما بعد ذلك إلَى أن يصلِّي الفجر
 .’ ا)٣(بالوتر قبل طلوع للفجر

                                                 
= 

فنسأل ، عن عائشة، فانظر إلَى هذه الْمجازفَة بعد أن روى الْحديث الذي قَدمته عن عروة
 .اهللا أن يعفو عنا وعنه

 ).٥٥/ ٣" (العدة على شرح العمدة) "١(
 ).١٦١/ ٢(البن قدامة " الْمغِني) "٢(
 ).٢٥٥ص" (مختصر قيام الليل) "٣(
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، جِمن كُلِّ اللَّيِل قَد أَوتر رسولُ اهللا $: وحديث عائشة اآلِتي بلفظ: قلت
يدل داللة واضحة أن وقت الوتر ينتهي بانقضاء وقت . #وانتهى ِوتره ِإلَى السحِر

 . ووقت السحر ينقضي بطلوع الفجر الثاِني، السحر
ما يدل على انقضاء وقت الوتر بطلوع الفجر الثاِني حديث أِبي سعيد وِم
#أَوِتروا قَبلَ الصبحِ       :  عِن الِْوتِر؟ فَقَالَ   جأَنهم سأَلُوا النِبي       $: عند مسلم   

: لفظ له وِفي )١( 
 . #أَوِتر قَبلَ أَنْ تصِبحوا$

 وتركنا ما ،قد عليه اإلجماع من أمته         وما انع  جوقد أخذنا ِبما صح عن النِبي        
 . واهللا أعلم، عدا ذلك؛ ألنه اجتهاد من غري معصوم

فَِإذَا أَردت أَنْ تنصِرف فَاركَع ركْعةً توِتر لَك ما   $: يؤخذ من قوله: سادسا
تلَّيديث ع         ، دليل على وجوب الوتر      . # صذا الْحالوجوب لى إالَّ أنَّ ِفي االستدالل ِبه

 . نظر؛ ألنه كان جوابا على سؤال
فَأَوِتروا ، ِإنَّ اهللا ِوتر يِحب الِْوتر$: واستدل القائلون بالوجوب أيضا ِبحديث

#يا أَهلَ الْقُرآِن
)٢( .حوليس فيه دليل على الوجوب العام إن ص . 

، ةً أَالَ وِهي الِْوترِإنَّ اهللا زادكُم صالَ$: واستدل للوجوب أيضا ِبحديث
روي من حديث ": نصب الراية"قال ِفي . #فَصلُّوها ما بين الِْعشاِء ِإلَى طُلُوِع الْفَجِر

                                                 

رقم الْحديث العام ، والوتر ركعة من آخر الليل، الليل مثنى مثنىصالة : باب، صحيح مسلم) ١(
)٧٥٤.( 

الترمذي ورواه   ، استحباب الوتر  : أخرجه أبو داود عن علي من طريق عاصم بن ضمرة ِفي باب    ) ٢(
تٍم الِْوتر لَيس ِبح$: وزاد من طريق سفيان عن علي أنه قَالَ، ما جاء أن الوتر ليس ِبحتم: باب

من ) ١١٦٩/ ١(وأخرجه أيضا ابن ماجه . #جولَِكن سنها نِبينا رسولُ اهللا ، كَهيئَِة الْمكْتوبِة
ثُم ،  أَوترجولَِكن رسولُ اهللا $: فَقَالَ، ووصلَ الْموقُوف بالْمرفُوع، طريق أِبي بكر بن عياش

 .وعلى هذا فليس فيه دليل على الوجوب أصالً.  الْحديث#...وا يا أَهلَ الْقُرآِن، أَوِتر: قَالَ
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ومن حديث ، )٢(وعقبة بن عامر، ومن حديث عمرو بن العاص، )١(خارجة بن حذافة
، عن أبيه، ومن حديث عمرو بن شعيب، ومن حديث أِبي بصرة الغفاري، )٣(ابن عباس
 .   ثُم  ساقها،)٤(ومن حديث أِبي سعيد، ومن حديث ابن عمر، عن جده

وقد روي ِفي هذا الْمعنى أحاديث كلها : ونقل عن البزار أنه قال ِفي مسنده
 . معلولة

ال يلزم أن يكون الْمزاد من : أنه قال" التنقيح"ونقل عن ابن الْجوزي ِفي 
 . )٥(جنس الْمزاد فيه

بل ، وعلى تقدير صحة هذا الْحديث فليس فيه دليل على الوجوب: لتق
، غاية ما فيه أنه يدل على الفضيلة؛ ألن كلمة اإلمداد والزيادة ال تفيد الوجوب

 . واهللا أعلم
فَمن لَم يوِتر فَلَيس ، الِْوتر حق$: واستدل للوجوب أيضا ِبحديث ابن بريدة

                                                 

، )٤٥١(وأخرجه الترمذي رقم ، )١١٦٨(رقم ، حديث خارجة بن حذافة أخرجه ابن ماجه )١(
 .وِفي سنده عبد اهللا بن راشد الزوِفي فيه ضعف، )١٤١٨(وأبو داود رقم 

، بن عبد العزيز السلمي لين الْحديثوِفي سنده سويد ، أخرجه إسحاق بن راهويه ِفي مسنده )٢(
 .وقرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل له مناكري

وهو ضعيف كَما قال ، وِفي سنده النضر أبو عمر الْخزاز، أخرجه الدارقطِني ِفي سننه) ٣(
 . الدارقطِني

، إسناد منقطع:  حبانوقال ابن، فطرق هذا الْحديث كلها معلولة كَما قال البزار: وبالْجملَة
الْحديث " التلخيص الْحبري"وضعف جميع طرقه الْحافظ ِفي ، وضعفَه البخاري. ومتن باطل

 ).٥٢٣(رقم 
 ).١٠٩، ١٠٨/ ٢(صالة الوتر : باب" نصب الراية) "٤(
 .الْمجلس العلمي بالِْهند) ١١١/ ٢" (نصب الراية) "٥(
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 .)٣(وابن أِبي شيبة، )٢(وأبو داود، )١( ِفي مسندهأخرجه أحمد. #ِمنا
 حديث  نحو)٤( عن أِبي هريرة    ،  وأخرج ابن أِبي شيبة من طريق معاوية بن قرة           

قاله ، ضعيف من السابعة، وِفي سنده خليل بن مرة الضبعي البصري، ابن بريدة
 .)٦( وهو منقطع بني معاوية وأِبي هريرة)٥("التقريب"ِفي 

أخرجه . #اجعلُوا آِخر صالَِتكُم ِباللَّيِل ِوترا$: وجوب أيضا ِبحديثواستدل لل
 . الشيخان

وبأنَّ األصل عدم ، فكذا آخره، وتعقِّب بأنَّ صالة الليل ليست بواجبة
 .’ا. )٧(الوجوب حتى يقوم دليل على الوجوب

حديث إنما يدل هذا الْ: قلت": تحفة األحوذي"قال الشيخ مباركُفُوري ِفي 
هذا    ،  ال على وجوب نفس الوتر الْمطلُوب     ،  على وجوب جعل آخر صالة الليل وترا   

: وكذا االستدالل ِبحديث جابر، فاالستدالل به على وجوب الوتر غري صحيح،  ذاال
ما يدل فإنه إن،  بصحيحليس: رواه الْجماعة إالَّ البخاري. #أَوِتروا قَبلَ أَنْ تصِبحوا$

 . )٨(ال على وجوب نفس اإليتار، على وجوب اإليتار قبل اإلصباح
                                                 

 ).٣٥٧/ ٥(و ، )٣٤٤/ ٢(أخرجه أحمد ) ١(
 ).١٤١٩(أخرجه أبو داود رقم ) ٢(
وثقه ابن ، وِفي إسناده عبيد اهللا أبو الْمنيب العتكي، )٢٩٧/ ٢(أخرجه ابن أِبي شيبة ِفي الْمصنف ) ٣(

يتفَرد عن الثقات باألشياء : وقال ابن حبان. عنده مناكري: وقال البخاري. صاِلح: وقال أبو حاِتم، معني
قلُوبحتج به: وقال البيهقي. اتالْمثقة:  موضع آخروقال ِفي. ضعيف: وقال النسائي، ال ي. 

 ).٢٩٧/ ٢(أخرجه ِفي الْمصنف ) ٤(
 ).٢٢٨/ ١" (التقريب") ٥(
 ).٢١/ ٢" (التلخيص) "٦(
 ).٤٨٨/ ٢" (فتح الباري") ٧(
 ). ٥٣٨/ ٢" (تحفَة األحوذي) "٨(
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وابن ماجه  ، والنسائي، واستدل أيضا ِبحديث أِبي أيوب عند أِبي داود
  #  ... فَمن أَحب أَنْ يوِتر ِبخمٍس فَلْيفْعلْ، الِْوتر حق علَى كُلِّ مسِلٍم$: مرفوعا بلفظ

 . )١(الْحديث
، جوقد وقَفَه بعضهم ولَم يرفعه إلَى رسول اهللا ": مختصر السنن"قال ِفي 

كَما ذكرناه من رواية بكر بن ، وابن ماجه مرفوعا، والنسائي، أخرجه أبو داود
وسفيان بن ، وتابعه على رفعه اإلمام أبو عمرو األوزاعي، عن الزهري، وائل

، يحتمل أن يكون يرويه مرة من فتياهو، ومحمد بن أِبي حفصة وغريهم، حسن
 .’ ا)٢(ومرة من روايته

وقد دلت األخبار الصحيحة أنه لَم يرد بالْحق ": معاِلم السنن"وقال ِفي 
 لَما بلغه أن أبا �ومنها خرب عبادة بن الصامت ، الوجوب الذي ال يسع غريه

ثُم . #كَذَب أَبو محمٍد: فَقَالَ. ر حقالِْوت$:  يقُولُ-رجالً من األنصار-محمد 
خمس صلَوات كَتبهن اهللا علَى الِْعباِد ِفي الْيوِم $:  حديثجروى عن رسول اهللا 

 . ’ ا)٣( الْحديث#...واللَّيلَِة 
وال يصلح ، وِبهذَا تعلم أن كل ما أجلب به الْحنفية ال ينتهض للوجوب

والْمبالغة ِفي تأكيده؛ ، نعم هذه األحاديث تفيد الْحثَّ على الوتر، ليهدليالً ع
ولَهم أدلة ، وليس بواجب، ولذلك فقد ذَهب جمهور الفقهاء إلَى أنَّ الوتر سنة

 . على ما ذهبوا إليه منها الصحيح ومنها الضعيف
                                                 

ذكر االختالف على الزهري : باب) ٢٣٨/ ٣(سائي والن، )١٤٢٢(كم الوتر : أبو داود باب) ١(
ما جاء ِفي الوتر بثالث : باب) ١١٩٠(وابن ماجه رقم ، ِفي حديث أِبي أيوب ِفي الوتر

 .وخمس وسبع
 ).١٢٤/ ٢(للمنذري " مختصر السنن) "٢(
 ).١٢٢/ ٢(للخطَّاِبي " معاِلم السنن) "٣(
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اه الشيخان  وأصح تلك األدلة وأبينها ِفي الداللة على ما ذهبوا إليه ما رو
،  يسبح علَى الراِحلَِة ِقبلَ أَي وجٍه توجهجكَانَ رسولُ اهللا $: عن ابن عمر بلفظ

#غَير أَنه الَ يصلِّي علَيها الْمكْتوبةَ، ويوِتر علَيها
وأخرج ، وهذا لفظ مسلم. )١(

،  ساِلمعن،  عن ابن شهاب ،  البخاري هذا اللفظ عن الليث معلقًا من طريق يونس      
 . )٢(عن أبيه

وقد ، وصلَه اإلسماعيلي باإلسنادين الْمذكُورين قبل ببابني: وقال الْحافظ
 . )٣(أخرجه جماعة غريهم

فيه دليل : #ويوِتر علَى الراِحلَِة$: قال النووي ِفي شرح مسلم على قوله
ور أنه يجوز الوتر على الراحلة ِفي ومذهب مالك وأحمد والْجمه، ِلمذهبنا

 . وأنه سنة وليس بواجب، السفَر حيث توجه
 . وال يجوز على الراِحلَة، هو واجب: -رِحمه اهللا-وقال أبو حنيفة 

الِْوتر لَيس ِبحتٍم $: وِمما يدل على عدم الوجوب حديث علي الْمتقَدم
وحديث عبادة الذي سبقت  .#ج ولَِكن سنةٌ سنها رسولُ اهللا ،كَهيئَِة الْمكْتوبِة

 كَذَب :فَقَالَ . الِْوتر حق$:  اإلشارة إليه أنه قال حني أخرب عن أِبي محمد أنه يقول      
                                                 

رقم الْحديث ،  الدابة ِفي السفر حيث توجهتصالة النافلة على: باب، انظر صحيح مسلم) ١(
 ).٣٩و، ٣٨(ورقم الْحديث من صالة الْمسافرين ، )٧٠٠(العام 

وأخرجه أيضا ِفي ، )١٠٩٨(رقم الْحديث ، ينزل للمكتوبة: باب، راجع صحيح البخاري) ٢(
 .من طريق نافع عنه) ١٠٠٠(الوتر نحو رقم 

،  )١٢٢٤(رقم  ، التطوع على الراحلة من أبواب صالة الْمسافرين      : باب، أخرجه أيضا أبو داود  )٣(
، اإليتار على الراحلة دون ذكر الْمكتوبة: عن ابن عمر، وأخرج الترمذي عن سعيد بن يسار

وأخرجه أيضا ، "تحفة األحوذي) "٤٧٠(رقم الْحديث ، ما جاء ِفي الوتر على الراحلة: باب
وأخرجه أيضا النسائي عن سعيد ، عن ابن عمر، ن سعيد بن يسارع) ١٢٠٠(ابن ماجه رقم 

 ).٢٣٢/ ٣(الوتر على الراحلة : باب، عن ابن عمر، ابن يسار
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 # ...خمس صلَوات كَتبهن اهللا علَى الِْعباِد:  يقُولُجسِمعت رسولَ اهللا ، أَبو محمٍد
 . الْحديث

 جأَنَّ النِبي $: عن عائشة، وِمما يدل على عدم الوجوب ما أخرجه مسلم
 #...ثُم صلَّى ِمن الْقَاِبلَِة فَكَثُر الناس ، فَصلَّى ِبصالَِتِه ناس، صلَّى ِفي الْمسِجِد لَيلَةً

فَلَم يمنعِني ِمن الْخروِج  ، يت الَِّذي صنعتمقَد رأَ: فَلَما أَصبح قَالَ$: وفيه. الْحديث
كُملَيع ضفْرأَنْ ت ِشيتي خِإالَّ أَن كُمِإلَي#

)١( . 
،  وأخرج ابن نصر ِفي قيام الليل والوتر من طريق عيسى بن جارية وفيه لني

رجونا أَنْ تخرج ، يا رسولَ اهللا: فَقُلْنا$: وفيه، عن جابر ِبمعنى حديث عائشة
# أَنْ يكْتب علَيكُم الِْوتر-أَو خِشيت-ِإني كَِرهت : فَقَالَ. فَتصلِّي ِبنا

)٢( . 
وركْعتا ، والْوتِر، النحِر: ولَكُم تطَوع، ثَالَثٌ هن علَي فَراِئض$: أما حديث

وتابعه ، واية أِبي جناب الكلِبي وهو ضعيففهو ضعيف؛ ألنه من ر. #الضحى
عن مندل بن ، وتابعهما أيضا وضاح بن يحيى، جابر الْجعفي وهو أضعف منه

 يحتج  ال:  قال ابن حبان    ، وهو ضعيف أيضا    ، عن عكرمة  ،  عن يحيى بن سعيد     ،  علي 
 . ومندل أيضا ضعيف. كان يروي األحاديث الَِّتي كَأنها معلولة، به

، الصالحوابن   ، كأحمد  ،  وِلهذَا فقد أطلق األئمة على هذا الْحديث الضعف             
، وروى الدارقطِني له شاهدا من حديث أنس، والنووي، والبيهقي، وابن الْجوزي

 .’ ا)٣(وفيه عبد اهللا بن محرر وهو ضعيف جدا
ا ذكرته مقنع وفيم، وليس بواجب، وِمما سربته تعلم أنَّ الوتر سنة مؤكدة

                                                 

 ).٧٦١(الترغيب ِفي قيام الليل : مسلم باب) ١(
 ).١١٨ص" (مختصر قيام الليل) "٢(
 ).٢/١٨" (التلخيص الْحبري ")٣(
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قأراد الْح نى، ِلمود عن الْهرجواهللا أعلم، وت . 
اجعلُوا آِخر صالَِتكُم ِباللَّيِل $: وأنه كان يقول: جيؤخذ من قوله : سابعا

 . وجعله ِفي آخرها، وجوب ختم صالة الليل بالوتر. #ِوترا
 ؟  على الندبهل هو على اإليجاب أم:  وقد اختلفوا ِفي ذلك●

: جواحتجوا بقوله ، فَذَهب جماعة إلَى وجوب جعل الصالة من آخر الليل وترا
: وقال، " الليلقيام"حكَى ذلك عنهم الْمروزي ِفي . #اجعلُوا آِخر صالَِتكُم ِباللَّيِل وِترا$

 .’ا )١(وجماعة من أصحابنا يذهبون إلَى هذا، منهم إسحاق بن إبراهيم
، ثُم قام آخره أن يشفع وتره بركعة، وهؤالء يأمرون من أوتر من أول الليل

،   الصحابةوهذا مروي عن جماعة من   ، فإذا كان آخر صالته أوتر   ، ثُم يصلي مثنى   
فَِإذَا ، ٍةِإني ِإذَا أَردت أَنْ أَقُوم ِمن اللَّيِل أَوترت ِبركْع$: منهم عثمان بن عفان قال
#فَما شبهتها ِإالَّ ِبالْغِريبِة ِمن اِإلِبِل تضم ِإلَى اِإلِبِل، قُمت ضممت ِإلَيها ركْعةً

)٢( . 
:  أي-وهو مروي أيضا ، )٣(وأخرب أنه من رأيه ال رواية، وفعله عبد اهللا بن عمر

 . )٤(وأسامة بن زيد، وعروة بن الزبري،  عن أِبي سعيد الْخدري-الشفع بركعة
                                                 

: قال، ثُم يقوم من الليل ليصلي، ثُم ينام، الرجل يوتر بركعة:  باب،"مختصر قيام الليل"انظر ) ١(
ثُم صلَّى ، فذهبت طائفة إلَى أنه إذا قام من الليل شفع وتره بركعة أخرى: اختلف أصحابنا
اجعلُوا آِخر   $: ج واحتجوا بقول النِبي، ثُم أوتر ِفي آخر صالته بركعة، ركعتني ركعتني

 الَِتكُما  صرِل ِوتى، إذا هو قام من الليل فلم يشفع وتره: فقالوا. #ِباللَّيثنى مثنلَّى موص ، لَم ثُم
: جوترك قول النِبي ، يوتر من آخر صالته؛ كان قد جعل آخر صالته من الليل شفعا ال وترا

 ).١٣١ص(مختصر قيام الليل . ’ا.  الْحديث#...اجعلُوا $
 ).١٣١ص" (يام الليلمختصر ق) "٢(
 ).١٣٢ص" (مختصر قيام الليل) "٣(
 ).١٣٢ص" (مختصر قيام الليل) "٤(
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فَصلَّى ، ثُم قام آخر الليل، إذا أوتر أول الليل: وقالوا، وأبى ذلك األكثرون
ركْعةَ أخرى؛ لتشفع وتره األول بعد السالم والكالم والْحدث والنوم؛ لَم تشفعه 

ة فإذا أوتر من آخر صالته كان قد صلَّى ثالث، بل تكون وترا آخرا، بعدما ذُكر
#الَ ِوتراِن ِفي لَيلٍَة$: جوخالَفُوا قول النِبي ، أوتار

)١( . 
ابن عمر يوِتر $: وقال، وعن ابن عباس أنه لَما بلغه فعل ابن عمر لَم يعجبه

 . #ِفي لَيلٍَة ثَالَثَةَ أَوتاٍر
، صبحثُم قام من آخر الليل صلَّى شفعا حتى ي، إن أوتر: وهؤالء يقولون

 . فإنه إذا صلَّى شفعا إلَى الوتر يكون قد قَطَع صالته على الوتر
ورافع بن ، وأبو هريرة، وعائشة، عبد اهللا بن عباس: وِممن قال ِبهذا القول

 . وعائذ بن عمرو، وعمار بن ياسر، وأبو بكر الصديق، خديج
 .  الرحمنوأبو سلَمة بن عبد، وسعيد بن الْمسيب، سعيد بن جبري: ومن التابعني

وإن ، وهو أحب إلَي، وأحمد، وهذا مذهب الشافعي: قال محمد بن نصر
 . شفع وتره اتباعا لألخبار الَِّتي رويناها رأيته جائزا

، وروى ابن أِبي شيبة ِفي الْمصنف عن الشعِبي أنه سئل عن نقص الوتر
 ".  ولَم نؤمر بالنقض،إنما أمرنا باإلبرام: "فقال

،  وعلْقَمة،وعن سعد بن أِبي وقَّاص         ،  وروى عدم النقض عمن ذُِكروا سابقًا           
                                                 

، )٤٦٨(ما جاء ال وتران ِفي ليلة     : والترمذي باب، رواه ِفي قيام الليل عن قيس بن طلق عن أبيه    ) ١(
تر ِفي ليلة  عن الوجنهي النِبي : والنسائي ِفي باب، )١٤٣٩(وأبو داود ِفي نقض الوتر رقم 

صححه ابن ، )٣٩٩/ ٢" (الفتح"والْحافظ ِفي ، وقد حسنه الترمذي، )٢٣٠-٢٢٩/ ٣(
وخرج ، تكَلَّم ِفي قيس بن طلق غَري واحد": مختصر السنن"وقال الْمنذري ِفي ، حبان وغريه

 بالْحارث الذين إنه على لغة: وقيل، أو ال يجوز وتران، على أنه ال يجتمع وتران" ال وتران"
 .يجرون الْمثنى باأللف
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 ،  الثوريوهو قول سفيان  :  وقال الترمذي  ، ومكحول ،  وإبراهيم النخعي    ، والْحسن 
وهذا أصح؛ ألنه روي من غري وجه أن ، وابن الْمبارك، وأحمد، ومالك بن أنس

  . قَد صلَّى بعد الوتر ركعتني جالنِبي 
والنسائي ، وأبو داود، وأحمد، الصالة بعد الوتر قد أخرجها مسلم: قلت

 . ل )١(عن عائشة، ِفي حديث سعد بن هشام
 .)٢(عن عائشة، وأخرجه أبو داود من طريق علْقَمة بن وقاص

صلِّي بعد الِْوتِر انَ ي كَجأَنَّ النِبي $: وابن ماجه، وأحمد، وأخرج الترمذي
عن أم ، عن أمه، من طريق الْحسن. #وهو جاِلس$: زاد ابن ماجه. #ركْعتيِن

 . وحكى الساعاِتي تصحيحه عن الدارقطِني، )٣(سلَمة
:  وقال، الركعتني بعد الوتر وهو جالس�وأخرج أحمد أيضا عن أِبي أمامة 

 .)٤(]١:الكافرون[ ﴾  ﴿:  و.]١:زلةالزل[ ﴾ ﴿: ���فَقَرأ 
 األحاديث  صلَّى بعد الوتر ركعتني؛ فالْجمع بني هذه         جوإذ قد ثبت أن النِبي    

أن هذه األحاديث الَِّتي : #اجعلُوا آِخر صالَِتكُم ِباللَّيِل ِوترا$: جوبني قول النِبي 
اجعلُوا آِخر $: األمر ِفي قوله صلَّى بعد الوتر ركعتني صرفت جأثبتت أن النِبي 

                                                 

، )١٣٩(والْخاص ، )٧٤٦(رقم الْحديث العام ، جامع الصالة ِفي الليل: باب، انظر صحيح مسلم) ١(
، )١٣٤٢(رقم ، صالة الليل: وأبو داود ِفي باب، )٥٤/ ٦(وأحمد ، كتاب صالة الْمسافرين

 .كيف الوتر بتسع: وباب، سبعالوتر ب: والنسائي باب، )١٣٥٢(ورقم 
 ).١٣٥١(أبو داود رقم ) ٢(
،  )١١٩٥(وابن ماجه رقم   ، )٤٦٩( رقم الْحديث   ، ما جاء ال وتران ِفي ليلة   : الترمذي ِفي باب  ) ٣(

 .صالة ِفي الوتر بسبع وتسع) ١٠٨٩(رقم " الفتح الرباِني"وأخرجه ِفي ، وأحمد
رجال : عن الْهيثَمي أنه قال" بلوغ األماِني" وحكى ِفي ،صالة) ١٠٨٥(رقم " الفتح الرباِني) "٤(

 ).٤/٢٩٧(أحمد ثقات 
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هذا ،  من اإليجاب إلَى الندبية؛ إذ إن فعله كان بيانا للجواز#صالَِتكُم ِباللَّيِل ِوترا
 . هو رأي الْجمهور
 بعد الوتر جالسا لبيان  جالصواب أن هاتني الركعتني فعلهما : قَالَ النووي

  .ولَم يواظب على ذلك، الْجواز
ِبجعل     أما األحاديث الَِّتي فيها األمر لألمة      : فقال   " النيل   " وأبى ذلك الشوكَاِني ِفي         

 للركعتني بعد الوتر؛ ِلما تقَرر ِفي                جآخر صالة الليل وترا فال معارضة بينها وبني فعله                 
 .’ ا)١( لالستنكارأن فعله ال يعارض القول الْخاص باألمة بال معنى              : األصول 

إالَّ ما دلَّ الدليل على ،  التشريعجالْحق أنَّ األصل ِفي أفعاله : وأقول
وبذلك ، فلم يبق سوى التشريع، وال دليل على الْخصوصية هنا، خصوصيته به

 .  فَعلَها لبيان الْجوازجإنَّ النِبي : يترجح قول من قال
 محمول .# وا آِخر صالَِتكُم ِباللَّيِل ِوترا     اجعلُ $: أن حديث : وخالصة هذا البحث    

وأنَّ من    ، وأن األفضل ِفي الوتر أن يكون آخر صالة الليل شفعا       ، على االستحباب   
يمكن  وأن نقض الوتر ال ، وقام ِفي آخره تشرع له الصالة شفعا، أوتر أول الليل

 . أعلمواهللا  ،  بل هو اجتهاد من غري معصوم خالَف النص         ،  وال يشرع 
 

 

 

J@J@J@J@J 

 

                                                 

 ).٣٨/ ٣" (نيل األوطار") ١(




	��א����م��� ٢٦٣  > ��������د

ِمن : جِمن كُلِّ اللَّيِل أَوتر رسولُ اهللا $:  قَالَتلعن عاِئشةَ  ]١٢٥[
#وانتهى ِوتره ِإلَى السحِر، وآِخِرِه، وأَوسِطِه، أَوِل اللَّيِل

)١( . 

<|†�Ö] 

J  ديثوقت الوتر: موضوع الْح . 
J  اتدفرالْم  : 

وصلَّى وتره ِفي أوسط ، ره ِفي أول الليلصلَّى وت: أي: من كل الليل أوتر
 . وصاله ِفي آخر الليل، الليل

 . -وقت السحور: أي-وصلَ وقت وتره إلَى السحر : أي: وانتهى وتره
J  اِليمى اإلجعنالْم  : 

جواز  تنقَّل بوتره ِفي كل الليل؛ ليشرع ألمته            ج أنَّ النِبي      لتخرب عائشة    
وقت وحتى ال يكون على أحد من أمته حرج إذا صالَّه ِفي أي           ، ل الليل  الوتر ِفي ك 

 . وانتهى وقت أداء وتره إلَى السحر، من الليل
J  ديثفقه الْح : 
 العشاء ويبدأ من بعد صالة    ، يؤخذ من الْحديث أنَّ كل الليل وقت للوتر     :  أوالً

 . إلَى وقت السحر
وذلك إذا ، فضل ِفي الوتر أن يكون ِفي آخر الليليؤخذ منه أن األ: ثانيا

                                                 

وأخرجه مسلم ، )٩٩٦(مختصرا رقم ، ساعات الوتر: باب، أخرجه البخاري ِفي كتاب الوتر) ١(
 داود ِفي      وأخرجه أبو، واللفظ له، )٧٤٥( ِفي الليل رقم جالليل وعدد ركَعات النِبي صالة : ِفي باب

والنسائي ، )٤٥٦(ورقم الْحديث     ،  )٤(والترمذي ِفي الوتر رقم الباب          ،  )٨( رقم  ،  )٨(الوتر باب   
 ).١٢١(باب ، وابن ماجه إقامة، )٣١(ِفي قيام الليل باب 
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انتهى عمله لوتره ِفي آخر عمره إلَى : أي. #وانتهى ِوتره ِإلَى السحِر$: فَسرنا
 قد كان مشددا على نفسه ِفي قيام جولكن هذا يعكر عليه أن النِبي ، السحر

. ]٢-١:طه[ ﴾      ﴿: الليل منذ نبوته حتى أنزل اهللا عليه
 . فهو قول مرجوح
وليس ، وانتهى وتره إلَى السحر بالنسبة إلَى الليل: أن الْمعنى: والراجح

ولكن أفضلية تأخري الوتر تؤخذ من اآليات القرآنية الَِّتي تحث ، بالنسبة إلَى عمره
#ِل ِوترااجعلُوا آِخر صالَِتكُم ِباللَّي$: مع قوله، على قيام الليل

)١(. 
وقد تقَدم ِفي ، يؤخذ منه أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر الثاِني: ثالثًا

 . الْحديث الذي قبله بحث هذه الْمسألة والِْخالف فيها والترجيح
،  يؤخذ منه أن الوتر أول الليل أفضل ِلمن ال يثق من نفسه بالقيام: رابعا

وِفي ذلك حديث ر درمسلموقد و د، اهموابن ماجه بلفظ، والترمذي، وأح :
$قُومأَالَّ ي افخ ند. #مموألح :$لَهأَو وِترِل؛ فَلْياللَّي ِقظَ آِخريتسأَالَّ ي كُمِمن ظَن نم#

)٢( 
،  محضورةٌ$:  وِفي رواية   .  #فَِإنَّ ِقراَءةَ آِخِر اللَّيِل مشهودةٌ            $ : وِفي آخره للجميع     .  الْحديث  

 . #وذَِلك أَفْضلُ
 يصلِّي فهل يشفع وتره أو، ثُم استيقظ من آخره، إذا أوتر العبد أول الليل: خامسا

                                                 

والترمذي ِفي ، )٧٥١(صالة الليل مثنى مثنى رقم : باب، رينرواه مسلم ِفي صالة الْمساف) ١(
، وأبو داود ِفي الصالة. # باِدروا الصبح ِبالِْوتِر$: بلفظ، مبادرة الصبح بالوتر: باب، الصالة

 ).١٤٣٦(رقم ، وقت الوتر: باب
والترمذي ، )٧٥٥(رقم ، من خاف أالَّ يقوم آخر الليل فليوتر أوله: أخرجه مسلم ِفي باب) ٢(

. الْحديث. #من خاف أَالَّ يقُوم ِمن آِخِر اللَّيِل؛ فَلْيوِتر أَولَه         $: ولفظه، )٤٥٥(رقم الْحديث 
" الفتح الرباِني. "#من ظَن ِمنكُم أَالَّ يستيِقظَ آِخر اللَّيِل؛ فَلْيوِتر أَولَه       $: وأخرجه أحمد بلفظ

 ).١١٨٧(وابن ماجه رقم ، )١٠٧٣(رقم 
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 . وهللا الْحمد والِْمنة، سبق بحث هذه الْمسأَلة مستوفًى، شفعا حتى يصبح
 ؟ الإذا فات وقت الوتر بنوم أو نسيان؛ فهل يقضيه أم: سادسا

الْخدري  ذَهب إلَى قَضائه جماعة من أهل العلم؛ مستدلني ِبحديث أِبي سعيد      
،  الترمذيأخرجه  . # من نام عن ِوتِرِه أَو نِسيه؛ فَلْيصلِِّه ِإذَا ذَكَر أَِو استيقَظَ                   $:  مرفوعا  �

، ورواه الْحاكم. )٢(ِفي سنده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم متروك، )١(ماجهوابن 
داود وأخرجه أبو    ، ووافقه الذَّهِبي      .  ولَم يخرجاه   ،  صحيح على شرط الشيخني        : وقال 

 ". النيل"صححه العراقي وغريه كما ذكر ذلك الشوكَاِني ِفي ، بسند صحيح
لَم ِإذَا أَصبح أَحدكُم و$:  بلفظجوِبحديث أِبي هريرة مرفوعا إلَى النِبي 

وِترفَلْي وِتراكم. #ياه، صحيح على شرط الشيخني: وقال، أخرجه الْحجرخي ولَم .
 . ووافقه الذَّهِبي

الَ ِوتر ِلمن أَدركَه $: وِبحديث أِبي نهيك أنَّ أبا الدرداء خطَب الناس فَقَالَ
حبو. الصربةَ فَأَخاِئشالٌ ِإلَى عِرج طَلَقافَانه ،اِء؛ كَانَ : فَقَالَتدرو الدأَب كَذَب
 ِبيوِترجالنفَي ِبحصزي وسنده حسن. # يروأخرجه الْم . 

ِإني لَم أُوِتر :  فَقَالَججاَء رجلٌ ِإلَى النِبي $: وِبحديث معاوية بن قُرة قَالَ
تحبى أَصتفَقَالَ. ح :ِمن را الِْوتمِلِإنِه.  اللَّيلَيع ادفَأَع ،وِترأَنْ ي هروِفي سنده . #فَأَم

 . خالد بن أيب كَريمة صدوق يخطئ ويرسل كثريا
من فَاته ِوتره ِمن اللَّيِل فَلْيقِْضِه $: وِبحديث ابن عمر عند الدارقطِني مرفوعا

                                                 

تحفَة ) "٥٦٨ص/ ٢ج(و) ٤٦٤(والترمذي رقم ، )١٤٣١(أخرجه أبو داود ِفي الصالة رقم ) ١(
 ".األحوذي

. هذا أصح: وقال، ورواه الترمذي من طريق عبد اهللا بن زيد بن أسلم أخو عبد الرحمن) ٢(
، حديث عبد اهللا بن زيد أصح: هم قالواوابن الْمديِني أن، والبخاري، وحكى عن أِبي داود

 ).٥٦٩، ٥٦٨/ ٢" (تحفَة األحوذي"انظر . #من نام عن ِوتِرِه فَلْيصلِّ ِإذَا أَصبح    $: ولفظه
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ونهشل بن سعيد الورداِني وهو ، مقَالوِفي سنده أبو عصام رواد وفيه . #ِمن الْغِد
 . وكَذَّبه إسحاق، متروك

وهذه األحاديث ِبمجموعها تكون حجة للقائلني بالقضاء؛ وِلهذا فقد قال 
،  الصامتوعبادة بن   ، عبد اهللا بن عمر    :  منهم  ، بالقضاء جماعة من الصحابة والتابعني           

 . وأبو الدرداء، وعامر بن ربيعة
، وأِبي نضرة، وعطاء، وسعيد بن جبري، القاسم بن محمد: من التابعنيو

 . وطاوس وغريهم
إالَّ أنهم اختلفوا ِفي الوقت الذي ، وحكاه الشوكَاِني عن األئمة األربعة

 : يقضي فيه
 . يقضيه ما لَم يصلِّ الصبح: فقال بعضهم
 . يقضيه ما لَم تطلع الشمس: وقال بعضهم

 . أو ما لَم تزل الشمس، يقضيه ما لَم يصلِّ الظهر: بعضهموقال 
: وهذا القول األخري هو األسعد بالدليل؛ ِلحديث عمر بن الْخطَّاب مرفوعا

؛  فَقَرأَه ما بين صالَِة الْفَجِر وصالَِة الظُّهِر، وعن شيٍء ِمنه )١(من نام عن ِحزِبِه ِمن اللَّيِل$
 . رواه الْجماعة إالَّ البخاري. #كُِتب لَه كَأَنما قَرأَه ِمن اللَّيِل

ومعلوم أن ما بني صالة الفجر وطلوع الشمس غري مقصود؛ ألنه وقت 
وعليه . #من نام عن صالٍَة أَو نِسيها؛ فَلْيصلِّها ِإذَا ذَكَرها$: جنهي بعموم قوله 

حمل فعل الصة للوتر بعد طلوع الفجريابم فعلوا قضاء، حهيفعلوا أداء، أن ولَم ،
 . وِبهذا تجتمع األدلة

وبني حديث ، فكيف تجمع بني األحاديث الدالة على قضاء الوتر: فإن قيل
                                                 

 ).٧٤٧(رقم الْحديث ، جامع صالة الليل من نام عنه أو مرض: باب، أخرجه مسلم) ١(
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 ِإذَا عِملَ عمالً أَثْبته وكَانَ جكَانَ رسولُ اهللا $:  عند مسلم وغريهلعائشة 
امةًِإذَا نكْعةَ ررشع يتاِر ِثنهالن لَّى ِمن؛ صِرضم ِل أَواللَّي ِمن # . 

،   يتركهأنَّ حديث عائشة فيمن كَانَ له ِورد من الليل ال               :  الْجمع بينهما      :  فأقول   
وأحاديث قضاء الوتر ، فَمتى نام عنه أو مرض؛ صلَّى من النهار ِثنتي عشرة ركعة

 . واهللا أعلم، وحدهفيمن فاته الوتر 
،   شهابوابن ،  وهو مروي عن ابن عباس         ، وقد ذَهب قوم إلَى عدم قضاء الوتر          

 ومالك ،والشعِبي  ، وإبراهيم النخعي   ، ومكحول  ، وقتادة ، والْحسن البصري ، ونافع 
، وأيوب، واإلمام أحمد بن حنبل، والشافعي ِفي رواية الزعفراِني عنه، ابن أنس

 . سحاقوإ، وأبو خيثَمة
وذكر ذلك عنهم ابن نصر الْمروزي ِفي قيام الليل واحتج لَهم ِبما رواه 

، ِإذَاَ طَلَع الْفَجر؛ فَقَد ذَهب كُلُّ صالَِة اللَّيِل والِْوتر$: الترمذي عن ابن عمر مرفوعا
. د به على هذا اللفظسليمان بن موسى قد تفَر: وقال. #فَأَوِتروا قَبلَ طُلُوِع الْفَجِر

، وإسحاق، وأحمد، وبه يقول الشافعي، وهو قول غري واحد من أهل العلم: قال
 . ال يرون الوتر بعد صالة الصبح

،   فقيه صدوق ": التقريب  "قال ِفي ، سليمان بن موسى األموي األشدق    : قلت
 . وخلط قبل موته بقليل، ِفي حديثه بعض لني

وا را ِبمم أيضة ِفي صحيحه من طريق أِبي سعيد واحتج لَهميزابن خ دري اهالْخ
وأخرجه ، وإسناده صحيح. #من أَدركَه الصبح ولَم يوِتر؛ فَالَ ِوتر لَه$: مرفوعا بلفظ

مرفوعا عن أِبي سعيد    ، من طريق أِبي هارون العبدي        " قيام الليل    "محمد بن نصر ِفي   
 هارون إالَّ أن ِفي سنده أبا. #الَ وِتر بعد الْفَجِر: جرسوِل اهللا نادى مناِدي $: بلفظ

، ولكن حديث ابن خزيمة صحيح، وقد كَذَّبه بعضهم، العبدي وهو متروك
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، سعيدوأِبي ، وإذ قد صح حديثَا ابن عمر،  وهو كَما قال-رِحمه اهللا-صححه األلباِني 
 . يتار بعد الصبح مطلقًاوظاهرهما الْمنع من اإل

فإن أمكن الْجمع ، أن ينظر بني الْحديثني الْمتعارضني: والقاعدة االصطالحية
 . وإالَّ رجع إلَى الترجيح، بينهما عمل به

بأن يحمل حديث ابن عمر على أنه إذا طلع الفجر  : وهنا يمكن الْجمع
ي سعيد أن من أدركه الصبح ويحمل حديث أِب، الثاِني؛ فقد ذَهب وقت األداء

ويحمل ما عدا ذلك من األحاديث الدالة على األمر ، ولَم يوتر؛ فال وتر له أداء
وكذلك فعل الصحابة له بعد طلوع ، بفعله بعد الفجر محمول على القَضاء

ويعمل بكل حديث ، وِبهذَا تجتمع األدلة، الفجر يحمل على أنهم فعلوه قضاء
 . واهللا أعلم، وال اطراح لبعضها، عه من غري تصادم بني األدلة الشرعيةِفي موض
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 يصلِّي ِمن اللَّيِل جكَانَ رسولُ اهللا $:  قَالَتلعن عاِئشةَ  ]١٢٦[
الَّ ِفي ِإ، الَ يجِلس ِفي شيٍء ِمنها، يوِتر ِمن ذَِلك ِبخمٍس، ثَالَثَ عشرةَ ركْعةً

#آِخِرها
)١( . 

<|†�Ö] 

J  ديثعدد ركعات صالة الليل: موضوع الْح . 
J  اتدفرالْم  : 

 .  يجعلها وترا؛ لكوِنها متصلة بسالم وتشهد واحد              :  أي : يوتر من ذلك ِبخمسٍ        
J  اِليمى اإلجعنالْم  : 

، كعة كَانَ يصلِّي من الليل ثالث عشرة رج أن النِبي لتخرب عائشة 
 . ال يفصل بينها بتشهد وال سالم، يوتر منها ِبخمس متصلة

J  ديثفقه الْح : 
 .  بالليلج ِفي عدد صالة النِبي لاختلفت الروايات عن عائشة : أوالً

والَ يزِيد ، أَربعا وأَربعا وثَالَثًا: كَانَ يصلِّي ِإحدى عشرةَ ركْعةً$: فرواية تقول
هلَيانَعضمِرِه، ا الَ ِفي رالَ ِفي غَين . #ومح٢(عنهاوهي رواية أِبي سلمة بن عبد الر( . 

                                                 

وهذا الْحديث ، شرطه أن يكون من الْمتفَق عليههذا الْحديث ليس من شرط الكتاب؛ فإن ) ١(
رقم ،  ِفي الليلجصالة الليل وعدد ركعات النِبي : ِبهذَا اللفظ أخرجه مسلم ِفي باب

كَانَ يصلِّي ِمن اللَّيِل ثَالَثَ عشرةَ $: وأما البخاري فقد أخرج قولَها، )٧٣٧(الْحديث 
من طريق هشام بن ) ١١٧٠(برقم ،  إلَخ#...ِمن ذَِلك ِبخمٍس يوِتر $: دون قوهلا. #ركْعةً

 .عنها، من طريق القاسم بن محمد) ١١٤٠(برقم ، عروة راوي هذا الْحديث
، ١١٤٧(رقم الْحديث ،  ِفي رمضان وغريهجقيام النِبي : باب، أخرجها البخاري ِفي كتاب التهجد) ٢(

 ).٧٣٨(قم وأخرجه مسلم ر، "فتح) "٣٥٦٩، ٢٠١٣
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،  ِباللَّيِل ثَالَثَ عشرةَ ركْعةًجكَانت صالَةُ النِبي $: والرواية الثانية تقول
 . )١(هاعن، وهي رواية القاسم بن محمد. #ِمنها الِْوتر وركْعتا الْفَجِر

ثُم يصلِّي ِإذَا ، كَانَ يصلِّي ِباللَّيِل ثَالَثَ عشرةَ ركْعةً$: والرواية الثالثة تقول
فَتكُون الثَّالَثَ عشرةَ ِمن غَيِر ركْعتي ، سِمع النداَء الصبح ركْعتيِن خِفيفَتيِن

وهي رواية هشام ، ذي نحن بصدد شرحهوهذه الرواية توافق الْحديث ال. #الْفَجِر
 . )٢(عنها، ابن عروة

 جومن أجل ذلك فقد ادِعي االضطراب ِفي حديثها ِفي صفة صالة النِبي 
 إنما يتم لو كان -االضطراب: أي-وهذا : وقال، ونفى القرطِبي ذلك، بالليل

 من ذلك أو أخربت عن وقت الصواب أن كل شيء ذكرته، الراوي عنها واحد
 . )٣(محمول على أوقات متعددة وأحوال مختلفة ِبحسب النشاط وبيان الْجواز

 لأن عائشة : الذي يظهر ِلي ِفي الْجمع بني هذه الروايات: قلت
ثُم ضمت ، أخربت أبا سلَمة ِبما علمته من فعله ِفي بيتها ِفي صالة الليل وحدها

 صلَّى ِفي جثُم علمت أن النِبي ، ا ِفي الرواية األخرىإليها ركْعتي الفجر كم
فحدثت به كما ِفي الرواية ، بيت ميمونة ثالث عشرة من غري ركعتي الفجر

 . واهللا أعلم، الثالثة
وأنها لَم تزد على ثالث ،  ِفي الليلجيؤخذ منه عدد صالة النِبي : ثانيا

                                                 

وكم كان يصلي من ، جكيف كان صالة النِبي : باب، أخرجها البخاري ِفي كتاب التهجد) ١(
) ١٢٤(رقم ، وأخرج مسلم نحوه من حديث عروة عنها، )١١٤٠(الليل؟ رقم الْحديث 

 .صالة الْمسافرين
،  )١١٦٤(م الْحديث   رق ، ما يقرأ ِفي ركعتي الفجر     : باب ، أخرجها البخاري ِفي كتاب التهجد       ) ٢(

 .وهي حديث الباب، صالة الْمسافرين) ١٢٣(و ) ٧٢٤(وأخرجها مسلم برقم 
 ).٣/٢١" (الفتح) "٣(
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 ِفي رمضان وغريه؛ فَما حكم الزيادة ج النِبي وإذا كان هذا عدد صالة، عشرة
 على ذلك ِفي التراويح؟ 

،  جمع الناس ِفي خالفته على قارئ�فقد ثبت أن عمر بن الْخطَّاب 
 . وأنهم كانوا يصلون إحدى وعشرين أو ثالثًا وعشرين

  وبيان،وإليك تفصيل القول ِفي هذه الْمسألة مع بيان مذَاهب العلماء فيها  
 : -وأسأله أن يلِْهمِني الصواب، ومن اهللا أستمد العون-فأقول ، الراجح مؤيدا باألدلة

ينبغي أن نعلم أن النفل الْمطلَق لَم يرد ِفي الشرع حصره ِفي عدد : أوالً
ك أَلَم أُخبر أَن$:  قال لعبد اهللا بن عمروجأنَّ النِبي : ففي صحيح البخاري، معين

ارهالن ومصتلَ واللَّي قُومقَالَ. ت :لُ ذَِلكي أَفْعقَالَ. ِإن :  تمجه ذَِلك لْتِإذَا فَع كفَِإن
#ونم، وقُم، فَصم وأَفِْطر، وَألهِلك حقا، وإنَّ ِلنفِْسك حقا، ونِفهت نفْسك، عينك

)١(. 
ولَم ينهه عن قيام كُلِّ الليل من ، معين ِفي قيام الليلفلم يحده على عدد 

ثُم ، وتلف الِْجسم، ولكن من أجل أن ذلك يؤدي إلَى ضعف القوى، أجل ذلك
 . أو الناس، أو للنفس، يؤدي بعد ذلك إلَى اإلخالل بالْحقُوق الواجبة هللا

ت ِعنِدي امرأَةٌ كَان$:  قَالَتلومثل ذلك ما رواه البخاري عن عائشة 
فَالَنةٌ الَ تنام اللَّيلَ : من هِذِه؟ قُلْت:  فَقَالَجفَدخلَ علَي رسولُ اهللا ، ِمن بِني أَسٍد

فَِإنَّ اهللا الَ يملُّ ، علَيكُم ما تِطيقُونَ ِمن اَألعماِل!! مه: فَقَالَ. -تذْكُر ِمن ِصالَِتها-
ى تتلُّواحم#

)٢( . 
وليس ، تحديد للعمل بالطاقة. #علَيكُم ما تِطيقُونَ ِمن اَألعماِل$: فقوله

إالَّ أن نوافل الصالة تدخل ِفي ، وهو وإن كان عاما ِفي جميع األعمال، بالعدد
                                                 

 ).٣٨/ ٣(، )١١٥٣(رقم " الفتح") ١(
 ).١١٥١(رقم الْحديث ، )٣٦/ ٣(طبع الرئاسة العامة إلدارات البحوث ، "فتح الباري) "٢(
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 . جذلك دخوالً أوليا؛ ألنها السبب ِفي صدور هذا القول من النِبي 
أن اهللا ال يمل من إعطاء الثواب : أي. #ِإنَّ اهللا الَ يملُّ حتى تملُّوافَ$: وقوله

 . واألجر حتى تملوا من العمل
#الصالَةُ خير موضوٍع فَمن شاَء استقَلَّ ومن شاَء استكْثَر$: جومثل قوله 

)١(  ،
بل يترك لكل إنسان ، بعدد معينوِفي هذا كله دليل أن النفل الْمطلَق ال يحدد 

 . فيه طاقته وجهده
وِمما يدل على ذلك أيضا حديث عمرو بن عبسة الذي رواه مسلم ِفي 

أَخِبرِني عما  ، يا نِبي اهللا: فَقُلْت$: وفيه، األوقات الَِّتي نِهي عن الصالة فيها
لُههأَجاهللا و كلَّمِن ال، عِني عِبرالَِة؟ قَالَأَخِح:صبالَةَ الصلِّ صِن ،  صع أَقِْصر ثُم

وِحينِئذٍٍ ، الصالَِة حتى تطْلُع الشمس حتى ترتِفع فَِإنها تطْلُع حين تطلُع بين قَرني شيطَاٍن
ا الكُفَّارلَه دجسي ،هشالَةَ ملِّ فَِإنَّ الصص ِحثُممِقلَّ الظِّلُّ ِبالرتسى يتةٌ حورضحةٌ مود ، ثُم
فَِإنَّ الصالَةَ مشهودةٌ  ، فَِإذَا أَقْبلَ الْفَيُء فَصلِّ، فَِإنه ِحينِئذٍٍ تسجر جهنم، أَقِْصر عِن الصالَِة

رصالْع لِّيصى تتةٌ حورضحم ،ع أَقِْصر ثُمسمالش برغى تتالَِة حِن الص#
)٢(. 

،  أمر إباحة ال تحديد فيه. #فَِإنَّ الصالَةَ مشهودةٌ محضورةٌ، ثُم صلِّ$: فقوله
فَِإذَا ، صالَةُ اللَّيِل مثْنى مثْنى$: ب ِفي حديث عبد اهللا بن عمر جوكذلك قوله 

اِحدلِّ وفَص حبالص ِشيتديث#...ةً خيدل على إباحة الصالة بدون عدد .  الْح
 . معين

     ﴿: وِمما يدل على هذا الْمعنى من القرآن قوله تعالَى
                                                 

فَمِن استطَاع أَنْ   $: وِفي آخره، )٣٧٦٤(رقم الْحديث ، "امعصحيح الْج"أورده األلباِني ِفي ) ١(
  كِْثرتسفَلْي كِْثرتسي# . 

 .األوقات الَِّتي نِهي عن الصالة فيها: باب، أخرجه مسلم ِفي صحيحه) ٢(
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فاألمر بالتسابق إلَى الْخريات عام يشمل النفل ِفي  .]١٤٨:البقرة[ ﴾ 
 . الصالة وغريه
وصدرا من ، وأِبي بكر، جنِبي أنَّ الناس كانوا يصلُّونَ ِفي زمن ال: ثانيا

، وهذَا يصلِّي وحده، وهذَا يصلِّي ِفي الْمسجد، هذا يصلِّي ِفي بيته، خالفة عمر متفَرقني
 .  يتجاوزه أحدا منهم بعدد الجولَم يأمر النِبي ، وهذَا يصلِّي بصالته الْجماعة

،   شهابعن ابن ،  عن مالك  ،   يوسف  فقد روى البخاري من طريق عبد اهللا بن         
من قَام رمضانَ $:  قَالَجأَنَّ رسولَ اهللا : �عن أِبي هريرة ، عن حميد بن عبد الرحمن

#ِإيمانا واحِتسابا؛ غُِفر لَه ما تقَدم ِمن ذَنِبِه
 جفتوفِّي رسول اهللا : قال ابن شهاب. )١(

 خالفة وصدرا من  ،  األمر على ذلك ِفي خالفة أِبي بكر    ثُم كان ،   على ذلكوالناس
 . بعمر 

عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أنه ، عن عروة بن الزبري، وعن ابن شهاب
فَِإذَا الناس ، خرجت مع عمر بِن الْخطَّاِب لَيلَةً ِفي رمضانَ ِإلَى الْمسِجِد$: قال

،  ويصلِّي الرجلُ فَيصلِّي ِبصالَِتِه الرهط، يصلِّي الرجلُ ِلنفِْسِه، أَوزاعا متفَرقُونَ
رمثَلَ: فَقَالَ عاِحٍد لَكَانَ أَملَى قَاِرٍئ والَِء عؤه تعمج ى لَوي أَرِإن . مزع ثُم

لَةً أُخرى والناس يصلُّونَ ِبصالَِة ثُم خرجت معه لَي، فَجمعهم علَى أُبي بِن كَعٍب
ذَِه: فَقَالَ، قَاِرِئِهمةُ هعالِبد ملُ، ِنعا أَفْضهنونَ عامني يالَّتو#

)٢(. 
.   بدعة:  ِلجمع الناس على قارئ واحد    �أن تسمية أمري الْمؤمنني عمر       : ثالثًا 

 بالناس الذين حضروا ج فصالة النِبي وإالَّ، إنما هو من باب التجوز ِلهضم نفسه
وال يناِفي ، معه وائتموا به فيها ثالث لياٍل؛ كافية لشرعية الْجماعة ِفي التراويح

                                                 

 ).٢٠٠٩(البخاري ِفي باب التراويح، رقم الْحديث ) ١(
 ).٢٠١٠(ديث رقم الْح، البخاري ِفي باب التراويح) ٢(
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الشرعية امتناعه عن الْخروج إليهم ِفي الليلة الرابعة؛ ألنه قد بين السبب ِفي عدم 
 . )١(وهو خشية أن تكتب عليهم، خروجه

أَنه أَمر أبي بن كَعٍب وتِميما $: �قد صح عن عمر بن الْخطَّاب : رابعا
، فَكَانوا يقْرُءونَ بالِْمِئين، الداِري أَنْ يصلِّيا ِبالناِس التراِويح ِإحدى وِعشِرين ركْعةً

#وينصِرفُونَ ِعند فُروِع الْفَجِر
)٢(. 

كُنا ننصِرف ِمن $:  قَالَ�وأخرج عبد الرزاق أيضا عن السائب بن يزيد 
 رمِد عهلَى عاِم عِر�الِْقيالْفَج وعا فُرند قَدثَالَث،  و رمِد عهلَى عع امكَانَ الِْقيو 

#وِعشرونُ ركْعةً
)٣( . 

يد أنهم كانوا يقومون ِفي وأخرج ابن نصر ِفي قيام الليل عن السائب بن يز
وأنهم كانوا يعتمدون على ، ويقرءون بالِْمئني من القرآن، رمضان بعشرين ركعة

 . العصي ِفي زمان عمر بن الْخطَّاب
فتكون إحدى ، أنهم كانوا أحيانا يوترون بواحدة: والْجمع بني هذه اآلثار

وأحيانا يحكي التراويح ، عشرينوأحيانا يوترون بثالث فتكون ثالثًا و، وعشرين
 . بدون وتر

أَمر عمر $: عن السائب بن يزيد، وال يعكر عليه ما رواه محمد بن نصر
                                                 

 ).٢٠١٢(رقم الْحديث ، فضل من قَام رمضان: باب، أخرجه البخاري ِفي كتاب صالة التراويح) ١(
أخرجه عبد الرزاق ِفي الْمصنف من طريق داود بن قيس الفَراء وهو ثقة حافظ من رجال ) ٢(

السائب  عن ،  يخنيعن محمد بن يوسف الكندي األعرج وهو ثقة ثبت من رجال الش       ، مسلم
 ).٧٧٣٠(رقم األثر ، وهو ابن سبع سنني، حج به ِفي ِحجة الوداع، ابن يزيد صحاِبي صغري

عن الْحارث بن عبد الرحمن بن أِبي ، من طريق األسلمي) ٧٧٣٣(أخرجه ِفي الْمصنف برقم ) ٣(
أما ، أخرج له مسلم، والْحارث بن عبد الرحمن صدوق يهم، عن السائب بن يزيد، ذباب

 ".الْمصنف"هكذا وجدته ِفي . #ثَالَثَة وِعشِرين ركْعةً$: ولفظة، األسلمي فلم أعرفه
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 أُبي بن كَعٍب وتِميما الداِري أَنْ يقُوما للناِس ِبِإحدى عشرةَ �ابن الْخطَّاِب 
 .#ركْعةً

ي ِفي زمِن عمر بِن الْخطَّاِب ِفي رمضانَ ثَالَثَ كُنا نصلِّ$: وِفي رواية
 . # ما كُنا نخرج ِإالَّ ِفي وجاه الصبِح-واهللا-ولَِكن ، عشرةَ ركْعةً

، حمل هذا األثر والذي قبله على البدء: ���فالْجمع بني هذه اآلثار ممِكن 
 . ايةواآلثار الْمتقَدمة على النه

 أمرهم أن يقُوموا �أنَّ عمر بن الْخطَّاب : -واهللا أعلم-وتوضيح ذلك 
بإحدى عشرة أو ثالث عشرة يطيلون فيها القيام والركوع والسجود؛ اقتداًء 

وهذا ما ، فطال عليهم ذلك، وكانوا يصلُّون معظم الليل،  ِفي صالتهجبالنِبي 
 . #تِمدونَ علَى الْعِصي ِمن طُوِل الِْقياِموكَانوا يع$: يوحي به قوله

رمات؛ ، فلعله قد اشتكى بعضهم إلَى عكَعالر ددفُوا ععضفأمرهم أن ي
، أو عشر وثالث، أو ثَمان وثالث، فبدالً من عشر وركعة، ليِخف عليهم القيام

ك دفعا ِلِهمِة الضعيف؛ أو عشرين وثالثًا؛ ليكون ِفي ذل، يصلُّون عشرين وركعة
 . وجمعا بني مصلحة هؤالء وهؤالء، وإشباعا لنهمة الراغب ِفي العبادة

فلو أبقى األمر على ما كان عليه أوالً من طول القيام والركوع والسجود 
ولو التزم تقصري القيام والركوع ، مع عدد الركَعات؛ النقطع ضعيف الِْهمة

وهي اإلحدى عشرة - جركَعات الَِّتي علمت عن النِبي والسجود مع عدد ال
،   ؛ لبقي قوي اإليمان الراغب ِفي العبادة الِْمطيِق لَها يطلب الزيادة               -والثالث عشرة   

وتخفيف القيام والقعود والركوع والسجود عالج            ، فكان ِفي زيادة عدد الركعات     
 .  شيئاً أحد منهم    وال يفَوت على   ، حكيم يجمع بني رغبة الفريقني          

وهذا إنما يكون حسنا ِفي حق من احتاج إلَى تكثري عدد الركَعات؛  
 . ليشغل وقتا طويالً من الليل ِفي العبادة من دون مشقَّة تحصل له بطول القيام



 ٢٧٦  > �������א��������م

أو نصف جزء مثالً فاألفضل له ، أما من كان يصلِّي عشرين ركعة ِبجزء
لِّي ثَمصزءأن يويوتر بثالث، أو نصف جزء مثالً، ان ركعات ِبج . 

فإن أدى األمر بالْمصلي إلَى االستعجال الْمخل مع التزام عدد الركَعات 
أو غري ذلك يرى أنه لزاما عليه أن يأِتي ِبها ولو باإلخالل ، عشرين أو ثالثني

،  آِثما ال مثَابابالركوع والسجود واالعتدال؛ فأخشى على مثل هذا أن يكون 
وأمرهم ،  دون غريهجفاهللا قد خاطَب عباده باتباع رسوله ، ومأزورا ال مأجورا

 . بطاعته دون سواه
 أحد الْخلَفَاء الراشدين الْمهديني �ولسنا ننكر أن عمر بن الْخطَّاب 

ِبسنِتي وسنِة علَيكُم $: واتباع سنتهم حيث يقول،  بطاعتهمجالذين أمر النِبي 
نيِديهالْم اِشِدينلَفَاِء الراِجِذ، الْخوا ِبالنهلَيوا عضع# . 

 لَم يأمر بزيادة الركَعات الَِّتي زادها إالَّ للعلة الَِّتي سربناها �إالَّ أنَّ عمر 
 يخرجون من الصالة وهي الْمشقَّة الْحاصلة بطول القيام؛ ألنهم ما كانوا، سابقًا

 كما ِفي األثر -الصبح األول الذي يحل فيه السحور: أي-إالَّ ِفي وجاه الصبح 
وورد ِفي بعض الروايات أنهم كانوا إذا خرجوا يستعجلون الْخدم ، السابق

 . بالسحور خوف الفَوات بطلوع الفجر الثاِني
وأن الزيادة عليه ،  هو األكمل واألفضلجي وِمما فصلته تعلم أن فعل النِب

كالعشرين وأنَّ من التزم عددا معينا ، فال مكان للتبديع، داخلة تحت عمومات القول
ولو أخلَّ بالقراءة أو الركوع ، أو ست وثالثني أو غري ذلك كالتزام الفريضة

 . لتحكيمويخشى عليه أن يبلغ به ذلك إلَى شرك ا، والسجود فإنه قد أساء
صالة " ِفي -رِحمه اهللا-وقد زعم الشيخ محمد ناصر الدين األلباِني 

أن التراويح لَم ، وهي الرسالة الثانية من كتاب تسديد اإلصابة له، له" التراويح
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تحقيق األخبار الواردة : ثُم قال،  صالَّها عشرين�يثبت أنَّ عمر بن الْخطَّاب 
ثُم ساق اآلثار الواردة ِفي ذلك وضعفَها جميعا ... ها ِفي ذلك وبيان ضعف

 . ِبتحامل شديد
 وحبي إياه؛ أرى أنه قد -رِحمه اهللا-وأنا مع احترامي للشيخ األلباِني 

الْمؤيد ، جازف ِفي ذلك؛ إذ إنَّ األمر بالعشرين قد ثبت بنقل العدل عن العدل
الذي تؤكده اآلثار الْمستفيضة الَِّتي تدل أنَّ السلَف ، بالعمل الْمستمر على ذلك

، قد فهموا أن النفل الْمطلَق ال تحديد فيه؛ بل يترك لكل إنسان فيه طاقته وجهده
 من اإلحدى عشرة والثالث عشرة مع طول القيام جوأنَّ ما نِقلَ عن النِبي 

، يام والركوع والسجودوأن من خفَّف الق، والركوع والسجود هو األفضل
وكَثَّر عدد الركعات؛ فإن ذلك جائز له ما لَم يصل التخفيف إلَى حد اإلخالل 

 . الْممقُوت
، هو الالزم الذي ال يجوز ألحد أن يتجاوزه جأما كون العدد الذي صالَّه النِبي 

 : أو يقصر عنه؛ فَهذَا مردود بأمور
اهللا صلَوات - لَم يأمر أحدا بالتزام ذلك العدد الذي كان يصلِّيه جالنِبي أنَّ : أوالً

ولو فعل لتحول التطوع إلَى ، وال يقصر عنه، فال يزيد عليه، -وسالمه عليه
 .  يحذره على أمتهجوهذا ما كان النِبي ، فرض

لْمطلَق ال أنا قد قَدمنا نقل أحاديث صحاح تدل على أن النفل ا: ثانيا
 .  بل هو موكول إلَى الطاقة والْجهد والرغبة ِفي العبادة، تحديد فيه
واليسري الذي ،  قَد أَخذَ باألفضل مع التوسط ِفي العددجأنَّ النِبي : ثالثًا

صلوات -وقد كَانَ ، يالئم الكثرة الكاثرة من أمته من دون مشقَّة تحصل عليهم
 . أيسرهماإالَّ اختار وما خير بني أمرين ،  اليسر يحب-اهللا وسالمه عليه
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 أنه لو قام أحد الليل كله بركعتني -فيما أعلم-أنه ال يختلف اثنان : رابعا
أو مخالف ، إنه مبتدع: وال يستطيع أحد أن يقول، أو أربع العترب قد قَامه

، هم قَرُءوا القرآن كله ِفي ليلةوقد ورد عن بعض السلَف أن، أو عاٍص هللا، للسنة
 .  أو ركعتني)١(وِفي ركعة

أنَّ أهل العلم قد اختلفوا هل األفضل طول القيام والركوع : خامسا
أو تكثري الركَعات مع تخفيف القيام والركوع ، والسجود مع قلَّة الركَعات

 . )٢(والسجود؟ وِفي ذلك حديثان مختلفان
 بن نصر عن الشافعي أنه فَضل طول القيام والركوع وقد نقَلَ محمد

 . والسجود
 . )٣(وأما اإلمام أحمد فَقَد نقل عنه التوقف

وِفي ، من الْمعلوم أنَّ طَاقَات الناس تختلف ِفي القوة والضعف: سادسا
شرعية الوجهني تيسري على أمة محمد؛ ليعمل كل واحد أو كل جماعة على 

                                                 

 ،�عن عثمان ) ١٣٩٩(طبع بريوت ، )٢٩٤/ ١" (معاِني اآلثار"أخرج ذلك الطَّحاوي ِفي ) ١(
 ".مختصر قيام الليل"وأخرجه الْمقريزي ِفي 

: ما جاء ِفي طول القيام مرفوعا: باب، )٣٨٥(رقم ، ث جابر عند الترمذيحدي: أحدهما )٢(
 . حديث حسن صحيح: وقال الترمذي. #طُولُ الِْقياِم: أَي الصالَِة أَفْضلُ؟ قَالَ$

هللا   ما ِمن عبٍد يسجد هللا سجدةً ِإالَّ رفَعه ا    $): ٣٦٨(حديث ثوبان وأِبي الدرداء رقم : والثاِني
 .حسن صحيح: وقال. #وحطَّ عنه ِبها خِطيةً   ، ِبها درجةً 

ما جاء ِفي كثرة الركوع والسجود : والترمذي باب، )٩٦(للمقريزي " مختصر قيام الليل ")٣(
وفَضلَ طول القيام ِفي الليل؛ ، أنه فَضل تكثري الركَعات ِفي النهار: ونقل أيضا عن إسحاق

ِبي ألنه ووصف صالة الن دار،  ِفي الليلجرهوصفها ِفي الن ِردي ولَم . 

 ِفي صالة جوِفي ذلك داللة على اتفاقهم على جواز الزيادة على ما ورد عن النِبي : قلت
 .وإنما اختلفوا ِفي األفضل، الليل
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عليهم طول القيام، اِلهمقدر ح قشا ، فالذين يويريدون مع ذلك أن يشغلوا وقت
، ويقَصروا القيام، طويالً ِفي العبادة؛ فال شيء عليهم أن يكثروا عدد الركَعات

 بإضعاف   أن يأمر  �وهذا ِفي رأيي هو الذي حملَ أمري الْمؤمنني عمر بن الْخطَّاب                  
شر إلَى عشرين مع الوتر؛ ليجمع بني الْمصلَحتني؛ فيكون عدد الركعات من ع

 . ِفي ذلك دفعا ِلِهمة الضعيف؛ وإشباعا لنهمة الراغب ِفي العبادة
يحمل على الكيف والكم ِفي . #صلُّوا كَما رأَيتموِني أُصلِّي$: أن حديث: سابعا

يف نصلِّيها؟ وكم نصليها؟ فال ك: وأعِنى بالكيف والكم أي، الفرائض والسنن الرواتب
 .  وسالموال أن نصليها ثالثًا بتشهد واحد، يجوز أن نصلِّي الْمغرب أربعا

صلُّوا كَما رأَيتموِني $: أما النفل الْمطلَق كصالة الليل فيحمل فيه حديث
 على   على الكيفية ال    فاألمر فيه محمول      :  أي ، أنَّ الْمراد به الكيف ال الكم         . # أُصلِّي 

العدد؛ ألنَّ األحاديث الدالة على عدم التحديد فيه مخصصة ِلهذَا الْحديث على 
وال مانع أن يكون األفضل التأسي به ، وجوب التأسي ِفي الكيفية ال ِفي العدد

 . واهللا أعلم، فيكون صارفًا له من الوجوب إلَى الندبية، أيضا ِفي العدد
أنه ال منافَاة بني الْمرفُوع والْموقُوف؛ إذ الْجمع ممكن ِبحمل ما : ثامنا

وما ثبت عن ،  من اإلحدى عشرة والثالث عشرة على األفضلجثَبت عن النِبي 
 من األمر بالعشرين على جواز الزيادة على �أمري الْمؤمنني عمر بن الْخطَّاب 

 . ذلك إذا دعت الْحاجة
م من القاعدة األصولية أنه ال يجوز االنتقال إلَى الترجيح إالَّ عند وقد عِل

أما الترجيح ألحدِهما ، ؛ ذلك ألن الْجمع يعمل فيه بالنصني معا)١(تعذُّر الْجمع
                                                 

، )٣٦(النوع ، "الْمقَدمة"يح ابن الصالح ِفي ِممن نص على عدم جواز االنتقال إلَى النسخ أو الترج) ١(
 ).٣٦ص" (دليل أرباب الفالح"والشيخ حافظ بن أحمد الْحكمي ِفي 
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 . أو نسخه، أو الْحكم بشذوذه، فالبد فيه من إلغاء أحد النصني بتضعيفه
وتلمس القدح ِفي رواِتها العدول ، ارومن هنا نعلم أن تضعيف هذه اآلث

 . أمر ال ينبغي
 ِفي -رِحمه اهللا-وإلَى القارئ الكَريم رد ما قَدح به الشيخ األلباِني : تاسعا

وال تحيزا إلَى ، واهللا يعلم أني لَم أكتب هذا الرد انتصارا ِلمذهب، رواية العشرين
مع ، لذي ظهر ِلي بعد البحث والتأمل للنصوصولكن كتبته بيانا للحق ا، أحد

 . أني قد كُنت برهة من الزمن أعتقد ما اعتقده الشيخ األلباِني ِفي هذه املسألة
 : فأقول

عن السائب ، روى مالك ِفي الْموطأ من طريق محمد بن يوسف الكندي
 أبي بن كَعٍب وتمِيما الداِري �أمر عمر بن الْخطَّاِب $: ابن يزيد الكندي أنه قال

وقَد كَانَ الْقَاِرئ يقْرأُ حتى كُنا : قَالَ،  أَنْ يقُوما للناِس ِبِإحدى عشرةَ ركْعةًب
# الْفَجِروما كُنا ننصِرف ِإالَّ ِفي فُروِع، نعتِمد علَى العِصي ِمن طُوِل الِْقياِم

)١( . 
،   جداإسناده صحيح    :  قُلت ) :  "٥٢ص"   (صالة التراويح      " قال الشيخ األلباِني ِفي           

والسائب بن ، )٢(واحتج به الشيخان، فإنَّ محمد بن يوسف شيخ مالك ثقة اتفاقًا
 .  وهو صغريجحج مع النِبي ، يزيد صحاِبي

 عند )٣(طانوقد تابع مالكًا على اإلحدى عشرة ركعة يحيى بن سعيد الق
ومحمد بن إسحاق عند ، وأسامة بن زيد، وإسماعيل بن أمية، ابن أِبي شيبة

                                                 

 ".قيام الليل"عزاه للموطأ ِفي ) ٥٢ص(لأللباِني " صالة التراويح) "١(
مات ِفي ، سةثقة ثبت من الْخام، محمد بن يوسف بن عبد اهللا الكندي الْمدِني األعرج) ٢(

" الكاشف"وقال الذَّهِبي ِفي ، )٢/٢٢١(التقريب ). س، ت، م، خ(ورمز له ، حدود األربعني 
 ).٥٣٢٢(الكاشف . صدوق مِقلٌّ: عنه

 .أبو سعيد التميمي موالهم البصري، يحيى بن سعيد بن فروخ الْحافظ الكبري) ٣(
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 محمد بن عن:  كلهم قالوا  ،  وإسماعيل بن جعفر الْمدِني عند ابن خزيمة              ، النيسابوري     
 .’ا" ثالث عشرة: فإنه قال، إالَّ ابن إسحاق. يوسف به

، حمد بن يوسف اإلحدى عشرةفإذا كان مالك قد روى عن م: وقلت
فَقَد خالَفَه داود بن قيس الفَراء أبو سليمان ، وتابعه جماعة من الثقات على ذلك

عن : فقال، )٤/٢٦٠(القرشي موالهم الْمدِني عند عبد الرزاق ِفي الْمصنف 
ِفي رمضانَ علَى أَنَّ عمر جمع الناس $: عن السائب بن يزيد، محمد بن يوسف

، يقْرُءونَ ِبالِْمِئين، أُبي بِن كَعٍب وعلَى تِميٍم الداِري علَى ِإحدى وِعشِرين ركْعةً
 . #وينصِرفُونَ ِعند فُروِع الْفَجِر

 بن  فإن داود  ،  محتجا به ِفي الصحيحني        ،  وإذا كان مالك مجمعا على توثيقه             
 جعلى توثيقه       قيس م عبه ِفي الصحيحني       ، م جحتة هذا        ، مى عليه أئمالشأن وقد أثن 

 . )١(ووثَّقُوه
 مالك  رواية : يعِني   -وال يجوز أن تعارض هذه الرواية        : -رِحمه اهللا   -أما قوله    

عن محمد بن يوسف ،  الصحيحة ِبما رواه عبد الرزاق من وجه آخر-الْمتقَدمة
 : لظهور خطأ هذه الرواية من وجهني. #ِإحدى وِعشِرين$: بلفظ

 . #ِإحدى عشرة$: مخالفته لرواية الثقة الْمتقَدمة بلفظ: األول
أن عبد الرزاق قد تفَرد بروايته على هذا اللفظ، فإن سلم ِممن بينه  : الثاِني

؛ ألنه وإن كان ثقة -لرزاقعبد ا: أعِني-وبني محمد بن يوسف فالعلة منه 
                                                 

كان : وقَالَ يحيى بن معني. عن أحمد ثقة: وقَالَ أبو طالب. ثقة حافظ: فَقَالَ عنه الشافعي) ١(
زاد . ثقة: والنسائي، وأبو حاِتم، وقال أبو زرعة. وهو أحب إلَي من هشام، صاِلح الْحديث

وقال ابن سعد عن . وكان القَعنِبي يثِني عليه، وهو أحب إلينا من هشام بن سعد: أبو حاِتم
. ومن الْحجاج بن صفوان،  كانا أفضل من داود بن قيسما رأيت بالْمدينة رجلني: القَعنِبي

 ).١٩٨/ ٣(التهذيب . ’ا. داود بن قيس ثقة: وقال ابن الْمديِني
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  .)١(فتغير، حافظًا ومصنفًا مشهورا فقد كان عمي ِفي آخر عمره
، فَإنَّ عبد الرزاق ثقة مخرج له ِفي الصحيحني: والْجواب على هذا سهل

الذي هو أكثر من عشر مجلَّدات " الْمصنف"وقد خرج هذا األثر ِفي أول كتابه 
إنه ألف كتابه هذا بعد أن عمي؟ ال إخاله يقول : ل يستطيع الشيخ أن يقولفه، ضخام

واالختالط إنما ، والذي يقطع به أنه قد ألف كتابه هذا ِفي وقت قوته وصحته، ذلك
 . )٢(حصلَ له بعد أن عمي ِفي آخر عمره الذي بلغ خمسا وثَمانني سنة

اق قد تزذه الرواية عن داود بن ومن جهة أخرى فإن كان عبد الرد ِبهفَر
والداللة على ذلك ، قيس؛ فإنَّ داود بن قيس لَم يتفَرد ِبها عن محمد بن يوسف

وكأنه لَم ،  ِفي هذا السند عن داود بن قيس وغريه-رِحمه اهللا-قول عبد الرزاق 
بعدالة داود بن واكتفى ، يذكر أسماء الذين شاركوا داود بن قيس لالختصار

 . قيس لشهرِتها
أنَّ محمد بن يوسف قد تفَرد برواية اإلحدى عشرة الَِّتي رواها مالك : ثانيا

ولَم يتفَرد برواية اإلحدى والعشرين الَِّتي رواها عنه داود بن ، عنه عن السائب
بن عبد الرحمن بن والْحارث ، بل رواها معه يزيد بن عبد اهللا بن خصيفة، قيس

                                                 

 ).٥٥ص(له " صالة التراويح) "١(
ومصنف ، ثقة حافظ، أبو بكر الصنعاِني، عبد الرزاق بن هشام بن نافع الِْحميري موالهم) ٢(

وله خمس ، )’٢١١(مات سنة ، من التاسعة، وكان يتشيع،  فتغيرشهري، عمي ِفي آخر عمره
، )٦/٣١٠" (التهذيب"وترجمه ِفي ، )٤٠٦٤" (التقريب"، روى له الْجماعة، وثَمانون سنة

 ). ٩/٥٦٣(وِفي سري أعالم النبالء 
لرزاق؟ رأيت أحدا أحسن من عبد ا: قلت ألحمد بن حنبل: قال أحمد بن صاِلح الِْمصري

من  عبد الرزاق ما حدث :  سمعت البخاري يقول: قال آدم بن موسى: وقال الذهِبي . ال: قال
الرزاق ما عبد ... وقال يحيى بن معني ِلمحمد بن إسماعيل الصراري ِفي قصة        ، كتابه فهو أصح 

 .واهللا أعلم، ال أشك أنه قد أودع مصنفه خالصة ما كتب ومجع: قلت.  تركنا حديثه
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فكيف نحكم بالشذوذ على روايته الَِّتي وافَق فيها ، �عن السائب ، أِبي ذياب
ال أشك أن مثل هذا التصرف يتنافَى مع ! ونجعل الْمحفُوظ ما انفرد به؟، ثقتني

 .)١(القَواعد الْحديثية
السائب بن عن ، )٢(فقد روى البيهقي ِفي السنن من طريق يزيد بن خصيفة

 ِفي شهِر رمضانَ �كَانوا يقُومونَ علَى عهِد عمر بِن الْخطَّاِب $:  قَالَ�يزيد 
وكَانوا يتوكَّئُونَ علَى عِصيِهم ِفي ، وكَانوا يقْرُءونَ ِبالِْمِئين: قَالَ، ِبِعشِرين ركْعة

 . #ِم ِمن ِشدِة الِْقيا�عهِد عثْمانَ 
عن الْحارث بن ، من طريق األسلمي" الْمصنف"وأخرج عبد الرزاق ِفي 

كُنا ننصِرف ِمن $:  قَالَ�عن السائب بن يزيد ،  بن أِبي ذياب)٣(عبد الرحمن
رمِد عهلَى عاِم عِر، الِْقيالْفَج وعا فُرند قَدو ،ِد عهلَى عع امكَانَ الِْقيثَالَثًَا و رم

 . #وِعشِرين ركْعةً
 الثالث وال تناِفي بني رواية العشرين ورواية اإلحدى وعشرين ورواية                  : قلت 

                                                 

ومحمد بن يوسف        ،  ال ما وافق فيه الثقات     ،  أنَّ ما انفرد به الثقة هو الذي يكون شاذا           :  ألنَّ القاعدة   ) ١(
 عشرة  إالَّ أنه ال ينبغي الْحكم على اإلحدى       ، ووافق الثقات ِفي العشرين     ،  قد انفرد باإلحدى عشرة     

قبا سمكن كَممع بينهما مبالشذوذ كما قلت؛ ألن الْج ،البيهقي وبه ج ع٢/٤٩٦(م.( 
وخصيفة هو أخو السائب بن يزيد بن سعيد بن أخت نمر الكندي ، يزيد بن عبد اهللا بن خصيفة) ٢(

سري .  الْحديثكثري، كان ثبتا عابدا ناسكاً: وقال ابن سعد، وثَّقَه يحيى بن معني، الْمدِني الفقيه
 نقل  ، )٣٤٠/ ١١(وترجمه ِفي التهذيب     ، )٧٧٣٨(التقريب ترجمة   ، )٦/١٥٧(النبالء أعالم 

وعن . ثقة حجة: وقال ابن معني. ثقة: والنسائي أنهم قالوا، وأِبي حاِتم، األثرم عن أحمد
 . منكر الْحديث: أحمد أنه قال

 .واهللا أعلم، قول أحمد مع الْجماعة خري من قوله وحده: قلت
).  قم ت س(من الْخامسة ، صدوق يهم، ن أِبي ذياب الدوسي الْمدِنيالْحارث بن عبد الرحمن ب) ٣(

 ).١٠٣٠(التقريب 
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ورواية اإلحدى وعشرين باعتبار الوتر ، فرواية العشرين ِبحذف الوتر، والعشرين
 . ركَعاتباعتبار الوتر ثالث ورواية الثالث والعشرين ، ركعة

 :  القاعدة ِفي رواية الثقة إذا خالَفَت الثقات أنهاأنَّ: ثالثًا
ففي : إما أن تكون منافية لرواية من هو أوثق ِبحيث ال يمكن الْجمع بينهما -

 . )١(هذه الْحالة يحكم بشذوذها
فتقبل سواء ، فيكون حكمها حكم حديث مستقل: وإما أن تكون غري منافية -

 . أو تفيد حكما مستقال، أو مخصصة لعمومه، ق الْمحفُوظكانت مقيدة إلطال
 ِفي حديث زكاة الفطر حيث -رِحمه اهللا-وقد قبل أهل العلم زيادة مالك 

ِمن $:  وزاد هو#والصِغيِر والْكَِبيِر، والذَّكَِر واُألنثَى، علَى الْحر والْعبِد$: قال غريه
نِلِميسحفُوظف. #الْمة إلطالق الْمدقيكَاة إالَّ على ، كانت مفلم يوجبوا الز

 .)٢(الْمسلمني من األرقاء
وهي رواية اإلحدى ، إنَّ داود بن قيس قد تفَرد ِبهذه الزيادة: فإذا قلنا

،  الْمحفُوظفإنَّ تفرده ال يعترب شذُوذًا ولو كان وحده؛ ألنَّ روايته ال تناِفي               . وعشرين   
وعضدت ، أما وقد وافقه غري محمد بن يوسف. زيادة الثقة مقبولة: قالواوقد 

وهو ثقة مخرج له ِفي ، هذه الرواية عن محمد بن يوسف رواية يزيد بن خصيفة
، وهو ثقة خرج له مسلم، والْحارث بن عبد الرحمن بن أِبي ذياب، الصحيحني

 !! فكيف نحكم عليها بالشذوذ؟
                                                 

 -زيادة راوي الْحسن والصحيح: أي-حكمها ): ٣٣ص" (دليل أرباب الفالح"قال ِفي ) ١(
فإن كانت ، ما لَم تقع منافية لرواية من هو أرجح ِبحيث يلزم من قَبوِلها رد األخرى، القبول

نإلَى الترجيحم ِجعا رد األخرى ريث يلزم من قَبوِلها. افية ِبح’. 
 .زيادات الثقات: النوع السادس عشر، "مقَدمة ابن الصالح") ٢(
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إنَّ محمد بن يوسف ابن أخت السائب؛ فتقَدم روايته ألنه : فإن قيل: بعارا
 . أضبط ِلحديث خاله

ورواية يزيد بن عبد اهللا بن خصيفة أيضا ال تقل عن رواية محمد بن : قلنا
فخصيفة جد يزيد هو أخو السائب كَما ، يوسف ِفي الضبط؛ ألنه ابن ابن أخيه

عن " التهذيب"، وذكره الْحافظ ِفي )١("سري أعالم النبالء"لذَّهِبي ِفي جزم بذلك ا
وعلى هذا فال يكون أحدهما أولَى من اآلخر ، )٢(ابن عبد الرب غري مجزوم به

 . بالضبط ِلحديثه
ولرواية العشرين شاهد من حديث أِبي جعفر الرازي عيسى بن : خامسا

عن أبي  ، )٥(عن أِبي العالية الرياحي، )٤(ربيع بن أنسعن ال، )٣(عبد اهللا بن ماهان
ِإنَّ الناس : فَقَالَ، أَنَّ عمر أَمر أُبيا أَنْ يصلَِّي ِبالناِس ِفي رمضانَ$: ابن كعب

يا أَِمير : قَالَفَ. والَ يحِسنونُ أَنْ يقْرُءوا فَلَو قَرأت الْقُرآنَ علَيِهم ِباللَّيِل، يصومونُ
                                                 

 ).٦/١٥٧" (النبالءسري أعالم ") ١(
 .يزيد بن عبد اهللا بن خصيفة: وسماه، )٣٤٠/ ١١" (التهذيب) "٢(
مشهور ، ي عيسى عبد اهللا بن ماهان الرازي التميمي موالهمأبو جعفر الرازي عيسى بن أِب) ٣(

 ).’١٦٠(مات ِفي حدود ، صدوق سيئ الِْحفْظ خصوصا عن مغرية، بكنيته
 ).’١٤٠(مات ، صدوق له أوهام، بصري نزل خراسان، الربيع بن أنس البكري أو الْحنفي) ٤(
أدرك ، روى له الْجماعة، من الثانية، اإلرسالثقة كثري ، أبو العالية الرياحي رفيع بن مهران) ٥(

وأِبي ، وأُبي، وعلي، وسمع من عمر، وأسلم ِفي خالفة أِبي بكر،  وهو شابجزمان النِبي 
وعائشة، وزيد، وابن مسعود، ذَر ،يه، وحفظ القرآن على أبد صيتعر إلفادة العلم وبدصوت ،

ِمنا من ، كُنا عِبيدا مملُوِكين$: قَالَ، وما ذاك ببعيد، العالء فيما قيلقرأ عليه أبو عمرو بن 
اِئبري الضدؤي ،لَهأَه ِدمخي نا مِمنلٍَة، وكُلَّ لَي ِتمخا نا، فَكُننلَيع قفَش ، ابحا أَصفَلَِقين

التقريب رقم . ’ا. #فَصلَّينا وِنمنا فَلَم يشق علَينا،  كُلَّ جمعٍةفَعلَّمونا أَنْ نخِتم، جرسوِل اهللا 
 ).١٩٦٤(، والتقريب )٤/٢٠٧(وسري أعالم النبالء ، )١٩٥٣(



 ٢٨٦  > �������א��������م

نؤِمِنيالْم ،كُني ٌء لَميذَا شفَقَالَ. ه :تِلمع قَد ،نسأَح هِلكَنو . لَّى ِبِهمفَص
 . #ِعشِرين ركْعةً

وهو    ، ولكن هذا األثر ضعفَه األلباِني بأِبي جعفر الرازي عيسى بن ماهان
، ه كله يدور حول سوء حفظه وكثرة وهِمِهوإن كان فيه كالم؛ إالَّ أنَّ الكالم في

،   ومثل هذا ال يوجب رد روايته           ،  ولَم يقدح أحد من علماء الْجرح والتعديل ِفي عدالته                  
 شاهد؛ عِلم أنه   فإن وِجد له    ، ولكن يوجب التوقف فيما يرويه حتى يوجد له شاهد                

 . )١(صطَلَحكما هو معلوم من علم الْم، ولَم يخطئ فيه، ِمما حفظه
 : أنَّ رواية العشرين قد أيدتها آثار كثرية: سادسا
وكان - )٢( عن شتري بن شكل      ،  أثر عن علي من طريق عبد اهللا بن قيس                :  فمنها  

 ة$: -�من أصحاب عليكْعر ِرينانَ ِبِعشضمِر رهِفي ش مهمؤكَانَ ي هأَن ، وِتريو
 . )٣(وِفي ذلك قوة. #ِبثَالَث

فإن ، وأبو الْحسناء مجهول، عن علي ِبمعناه، أثر عن أِبي الْحسناء: ومنها
ورواه عنه أبو سعد البقال ، كانت جهالته جهالَة حال؛ فقد تقَوى باآلثار األخرى

وعمرو بن قيس لعله الْمالئي عند ، سعيد بن الْمرزبان عند البيهقي وهو ضعيف
                                                 

، والْمدلِّس، والْمرسل، الْحسن لغريه هو رواية الْمستور": شرح النخبة "قال ابن حجر ِفي ) ١(
ا أو وسيئ الِْحفظ إذا اعتضد ِبمابوحتمل كونه صوفَة بذلك يوصمن الطرق الْم ر؛ ألنَّ كالبعت

 . ’ا. فيتوقف فيه حتى توجد قرينة ترجح أحد االحتمالني، غري صواب
، )نزهة النظر/ ٣١" (دليل أرباب الفالح"انظر . وحديث أِبي جعفر من هذا القبيل: قلت

 .النوع الثالث، لْحسنقسم ا، "مقَدمة ابن الصالح"وانظر 
 روى له ثقة من الثالثة،   ،  إنه أدرك الْجاهلية   :  يقَال،   العبسي الكوِفي    -مصغرا -شتري بن شكل     ) ٢(

 ).٢٧٦٢(التقريب رقم ". خلْق أفعال العباد"والبخاري ِفي ، ومسلم، األربعة
 .طبع دار الفكر، )٢/٤٩٦(البيهقي ِفي السنن  )٣(
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 . )١(عمرو بن قيس ثقة خرج له مسلمو، ابن أِبي شيبة
وِفي سنده عطاء ، أثر عن علي من طريق أِبي عبد الرحمن السلَمي: ومنها
 . ويدلس كثريا، ويرسل، صدوق يهم": التقريب"قال ِفي ، )٢(الْخراساِني
كَانَ $: أثر عن عبد اهللا بن مسعود من طريق زيد بن وهب ولفظه: ومنها

كَانَ يصلِّي : "قال األعمش. #فَينصِرف وعلَيِه لَيلٌ، نا ِفي شهِر رمضانَيصلِّي ِب
 . )٣(وسنده صحيح". ويوتر بثالث، عشرين ركعة
كَانَ الناس يقُومونَ ِفي رمضانَ ِبِعشِرين $: أثر عن يزيد بن رومان: ومنها

 . وسنده صحيح، "لْموطأا"رواه ِفي . #ويوِترونَ ِبثَالَث، ركْعةً
كان يؤمنا سويد بن $: أثر عن سويد بن غفلة من طريق أِبي الْخصيب قال: ومنها

 . )٤( صحيحوسنده. #غفلة ِفي رمضان فيصلي خمس ترويحات عشرين ركعة
وصاِلح مولَى ، ووهب بن كيسان، وآثار أخرى عن محمد بن سريين

وأِبي مجلز ، والْحسن البصري، وزرارة بن أوفَى، وسعيد بن جبري، ونافع، التوأمة
 . وغريهم

 انقطاع وِفي بعضها ،  فإنَّ هذه اآلثار وإن كان ِفي بعضها ضعف         : والْخالصة    
الصحابة أو حكاية فعل عن قدماء      ، إما من فعلهم   ، إالَّ أنها كلها مروية عن التابعني       

ومجموعه يعطي داللة قَوية على ، دوعبد اهللا بن مسعو، وأبي، وعلي، كعمر
 :  لألمور اآلتية�صحة ما نقل عن عمر 

                                                 

 ).٢/٤٩٦(البن التركماِني بذيل سنن البيهقي " لنقيالْجوهر ا"انظر ) ١(
 ).٤٩٦/ ٢(انظر سنن البيهقي ) ٢(
 .بأنه منقطع". كان يصلي عشرين ركعة: "قَدح األلباِني ِفي قول األعمش) ٣(

 الْمرسل إذا تقوى ِبمرسل؛ بلغ درجة القبول؛ وهذا مرسل :قلت 

 ).٤٩٦/ ٢(ورواه البيهقي أيضا ) ٤(
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أن االنقطاع بني الصحاِبي والتابعي فيه احتمال أن يكون الواسطة : األول
هو مرفوع : وقد قالوا عن الْمرسل، صحاِبي؛ لذلك فهو ِفي حكم الْمرسل

 حتى يوجد له عاضد مثله ِفي القوة ،وجعلوه ِمما يجب التوقف فيه. التابعي
 . يرفعه من وهدة التوقف إلَى أدنى درجات القبول

أنَّ القُدماء كان اإلرسال ِفي غري الْحديث النبوي عندهم كثري؛ : الثاِني
 . فريوى كذلك، ألنهم كانوا يقصدون به حكاية الفعل ال الرواية

الذين صح عنهم أنهم صلوا التراويح أنَّ هؤالء التابعني األخيار : الثالث
إما ، عشرين أو أكثر؛ لَم يفعلوا ذلك إالَّ بعد أن صح عندهم عن الصحابة

 . بالْمشاهدة أو بالنقل
وهو عدم ، وهو الذي سوغ هذه الزيادة عند الْجميع ِفي اعتقادي: الرابع

: قال تعالَى، ليل ِفي رمضان أو ِفي غريهومنه قيام ال، التحديد ِفي النفل الْمطلَق
﴿                  

 . ]٤-١:الْمزمل[ ﴾ 
. #من قَام رمضانَ ِإيمانا واحِتسابا؛ غُِفر لَه ما تقَدم ِمن ذَنِبِه$: جوقد قَالَ النِبي 

د القيام من غري ترجِبم لَّقَهم االستدالل على هذه الفقرة ، حديد بعددفَعقَدوقد ت
 . ِبما فيه كفاية
أنَّ صالة التراويح عشرين ركعة أو أكثر كان عند التابعني ومن : الْخامس

فإن حكى أحد شيئًا من ذلك؛ فإنما ، ال يحتاج إلَى دليل، بعدهم أمرا مشاهدا
 . وابتداء القيام بعشرين أو أكثر، يحيحكون ابتداء الْجماعة ِفي التراو

وابن ، ما حكَاه بعض من ألَّف ِفي اآلثار كعبد الرزاق: وِمما يدل على ذلك
عن داود بن قيس " الْموطأ"ومالك ِفي ، "قيام الليل"وابن نصر ِفي ، أِبي شيبة
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وعمر بِن عبِد الْعِزيِز ،  عثْمانَ ِفي زماِن أَبانَ بِن)١(أَدركْت أَهلَ الْمِدينِة: "قال
 ". ويوِترونَ ِبثَالَث، يصلُّونَ ِستا وثالثني ركْعةً

أَنَّ الناس $): ’١١٣(ومالك يروي عن يزيد بن رومان الْمتوفَّى ِفي سنة 
 . #ويوِترونَ ِبثَالَث، كَانوا يقُومونَ ِبِعشِرين ركْعةً

أن جعفر بن سليمان : "ي عن مالك من طريق ابن القاسموابن نصر يرو
 . أننقص من قيام رمضان؟ فنهاه عن ذلك: -سأل مالكًا: يعِني-سأله 

 قد كره ذلك؟ : فقيل له

 . وقد قام الناس هذا القيام قَديما، نعم: قال
 فكم القيام؟ : قيل له

 . )٢("تسع وثالثون ركعة بالوتر: قال
رأيت الناس :  أيضا من طريق الزعفراِني عن الشافعيوروى محمد بن نصر

 . ِبمكَّةوكذلك يقومون ، وأحب إلَي عشرون، يقومون بالْمدينة تسعا وثالثني ركعة
فإن ، وليس ِفي شيء من هذا ضيق وال حد ينتهي إليه؛ ألنه نافلة: قال

 الركوع وإن أكثروا، وهو أحب إلَي، وأقلوا السجود فحسن، أطالوا القيام
 .)٣(والسجود فحسن

،  فأما قيام رمضان فَصالة الْمنفَرد أحب إلَي منه: )٤( " األم"قال الشافعي ِفي 
وكذلك يقومون ، وعشرون أحب إلَي، ورأيتهم بالْمدينة يقومون بتسع وثالثني

 . ويوترون بثالث، ِبمكَّة
                                                 

 ).٩٥ص(مختصر قيام الليل ". أَدركْت أَهلَ الْمِدينِة: "ولعله، ي مختصر الْمقريزيكذا ِف) ١(
 ).٩٦ص(للمقريزي " مختصر قيام الليل) "٢(
 ).٩٦" (مختصر قيام الليل) "٣(
 ).١٢٥/ ١(للشافعي " األم") ٤(
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ا؛ نظرا للخالف وأَطَلْت فيه كثري، فقد حققت هذا الْموضوع: وأخريا
وإن كنت قد ، فإن كنت قد أصبت فذلك بتوفيق اهللا، والْحاجة إليه، الْمستمر فيه

 . واهللا ورسوله بريئان من خطئي، أخطأت فذلك مني ومن الشيطان
إالَّ أني أَعِتب كثريا على الذين اتخذوا هذا البحث تكئة للنيل من ِعرض 

 هذا العاِلم الْجليل الذي أفنى عمره ِفي خدمة السنة -ه اهللارِحم-الشيخ األلباِني 
وأنه ، والتصدي للزعامة، واتهامه باالنِحراف عن منهج اإلسالم السوي، الْمطَهرة

وأنه يعتِني ، وبلوغ مرتبة االجتهاد، وأنه يدعي العبقرية الفذَّة، أخذه الغرور بنفسه
إلَى غري ذلك ِمما قالوه فيه زورا ، )١(ويترك أمور العقيدة، رعية الْجزئيةباألمور الف

 . وبهتانا
 قد أدى به اجتهاده إلَى أن يحكم -رِحمه اهللا-إذا كان الشيخ : وأقول

،  وعلى التسبيح بالسبحة، بالبدعة على صالة التراويح عشرين ركعة أو أكثر
، جماعة وغري ذلك؛ فإن له أن يقول ما يعتقدوالذكر ، وعلى الوقوف للقادم

 . )٢(له حق القول ِبما ظَهر له من األدلة الشرعية، ويعلن رأيه كَعاِلم بالشريعة
وهو كغريه من ، وإن كان قد يشذُّ ِفي الْحكم أحيانا؛ فإنه ليس ِبمعصوم 

 -إن حصلَ-ينوا الْخطَأ وعلى اآلخرين أن يب، الناس الذين يجوز عليهم الْخطَأ
بل بالْمناظرة ، ورميه ِبما ليس فيه، وبدون تهجم على ِعرِضِه، بأدب واحترام

 . )٣(الْهادئة الَِّتي يتوصل ِبها إلَى الْحق من غري إثارة
                                                 

 .للصابوِني" مقَدمة الْهدي النبوي الصحيح"انظر ) ١(
)٢ (معه ِفي بعض هذه األحكاموالْح وقد قال بذلك غري واحد من أهل العلم، ق. 
 ِفي رده على األلباِني ِفي -رِحمه اهللا وجزاه اهللا خريا-كَما فَعلَ الشيخ عبد العزيز بن باز ) ٣(

 .القول ببدعية وضع اليدين على الصدر بعد الركوع
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فرأيت ، "الْهدي النبوي الصحيح: "���ولقد قرأت مقَدمة الكتاب الْمسمى 
ورأيته ،  من غري أن يصرح باسِمه-رِحمه اهللا-ه تهجم على عرض األلباِني مؤلف

، ويعيب أمورا وهو واقع فيما هو أعظم منها، يذم أسباب الِْخالف وهو يثريها
رغم التقائه  ، وما أراه فعل ذلك إالَّ متأثرا بأشعريته الَِّتي ما زالت تغلي ِفي عروقه

ورغم أنه قد وجه إليه النصح والبد ، الْمملكة العربية السعوديةبعلماء السنة ِفي 
كتفسري " صفوة التفاسري"إالَّ أنه قد بقي منها بقايا وضعها ِفي تفسريه ، فيما نظن

 .  دأب األشاعرة)١(والساق بالشدة، الوجه بالذات
ن النمل ِفي زصة قد حا بأن الِْخالف ِفي األحكام الفرعيوبعده جِبي علم 

فقد ، وال وقوعا ِفي األعراض، فلم يوجب ذلك عتبا وال مشاتمة، بني الصحابة
ومنهم من ، فمنهم من يصوم، جصح أنَّ الصحابة كانوا يسافرون مع النِبي 

 . )٢(وال يعيب أحد منهم على أحٍد، يفطر
ومنهم الْمسبح ومنهم ، لبيفمنهم الْم، وكانوا معه ِفي حجة الوداع

 . )٣(ولَم يعب أحد منهم على أحٍد، الْمكبر
أَالَّ يصلِّين أَحد $:  بعد رجوعه من غزوة الْخندقجونادى منادي النِبي 

ِمنهم من و، فَِمنهم من صلَّى الْعصر ِفي الطَِّريِق، ِمنكُم الْعصر إالَّ ِفي بِني قُريظَةَ
ولَم يصلِّ ، ولَم يصلِّها ِإالَّ بعد الْمغِرِب، أَخرها ِإلَى أَنْ وصلَ ِإلَى بِني قُريظَةَ

                                                 

: وتفسري قوله تعالَى، ِفي سورة الفتح. ﴾   ﴿: وانظر إلَى تفسري قوله تعالَى) ١(
﴿            

﴾. 
، )١١١٧/ ١١١٦(وأخرجه مسلم ، عن أِبي سعيد الْخدري، )٥٠/ ٣(أخرجه اإلمام أحمد ِفي الْمسند ) ٢(

 .والنسائي، )٧١٣/ ٧١٣(والترمذي ِفي الصوم ، ِفي الصوم) ٢٤٠٦(وأبو داود رقم 
 ).٩٧٠(رقم ، عن أنس، وإذا غَدا إلَى عرفة، التكبري أيام منى: باب، اري ِفي العيدينأخرجه البخ) ٣(
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وهذا الْحديث هو . # أَحدا ِمنهمجفَلَم يعنف النِبي ، الْعصر ِإالَّ بعد الْمغِرِب
وفيه رد علَى من يزعم إحالة االجتهاد ، دم إحالتهالدليل على إمكان االجتهاد وع

 . بعد األئمة األربعة
فلم يوجب عتبا من ، جوقد حصلَ الِْخالف بني الصحابة بعد النِبي 

ولو ذهبنا  ، وال تقَاطعا وال تدابرا بينهم، وال شتما من بعضهم لبعض، بعضهم
ولكني سأذكر قصة واحدة ،  علينانستعرض األحاديث الدالة على ذلك لطال

 . تدل على ما وراءها
:  التمريضبصيغة "  الْمغِني  " وابن قُدامة ِفي    ، " السنن الكربى    "ذكر البيهقي ِفي    

ِلم توِتر ِبواِحدٍة؟ فَقَالَ لَه $: أن عبد اهللا بن مسعود قال لسعد بن أِبي وقاص
دعثُ ثَالَ: سروت تأَلَس تأَناٍتوم، ثَ ِجدأَةَ آدراء اموح ثْترالَّ وفَه#

فهذا . )١(
أما الِْخالف ، يدل على أنهم أثاروا هذا الِْخالف وقلوبهم مليئة بالْحب واإلخاء

 . ِفي العقيدة؛ فلم يكن بينهم شيء منه
 اهللا   وبلغ عبد    ،وعندما حدثت بدعة القَدر الَِّتي أول من قَالَ ِبها معبد الْجهِني                     

ثُم أنشأ . #وأَنهم برآُء ِمني، أَخِبر أُولَِئك أَني ِمنهم براٌء$: ابن عمر قال ِلمبلغه
 .  ِفي أصول اإليمانجيحدث ِبحديث أبيه عن النِبي 

ويغضبون كأشد ما ،  يثورون-رضوان اهللا عليهم-ولقد كان الصحابة 
 . الغضب على من رد السنة أو استهان ِبهاتكون الثورة و

                                                 

أنتم الذين : وروي عن سعد بن أِبي وقاص أنه قال: بلفظ) ٦/٢٣٥(البيهقي ِفي السنن ) ١(
. ورثت حواء من بعلها: وِفي رواية أخرى. تفرضون لثالث جدات؟ كأنه ينكر ذلك

وحكي عن : -تحقيق التركي-) ٥٦/ ٩" (الْمغِني" ابن قُدامة ِفي وقال، وإسناده ليس بذاك
أتعريين وأنت تورث ثالث : فعابه ابن مسعود، قال سعد، سعد بن أِبي وقاص أنه أوتر بركعة

 .’ا! جدات؟
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 أنه   ج  روى عن رسول اهللا     �أنَّ عبد اهللا بن عمر          :  ففي صحيح مسلم وغريه       
علَيِه  فَأَقْبلَ : قَالَ. لَنمنعهنواهللا : فَقَالَ ابنه ِبالَلٌ. الَ تمنعوا ِإماَء اهللا مساِجد اهللا$: قَالَ

،  ج أُخِبرك عن رسوِل اهللا   :  وقَالَ ، فَسبه سبا سيئًا ما سِمعته سبه ِمثْلَه قَطُّ               عبد اهللا  
 . )١(#!!واهللا لَنمنعهن: وتقُولُ

: عن مجاهد عند أحمد، وقع ِفي رواية ابن أِبي نجيح": الفتح"وقَالَ ِفي 
$اتى متح ها كَلَّمفَم# . 

نهى $: أن أبا بكرة قَالَ:  عن ثابت-رِحمه اهللا-ي مسند اإلمام أحمد وِف
: فَقَالَ!! عن هذَا؟ وخذَف: فَقَالَ، فَأَخذَ ابن عم لَه.  عِن الْخذِْفجرسولُ اهللا 

هنى عهوِل اهللا نسر نع كِبراِني أُخأَالَ أُر ،ِذفخت تأَناهللا !! وةً ومزع كالَ أُكَلِّم
تا ِعشم ،ِقيتا بم ذَا، أَوه وحن أَو#

)٢(. 
أنَّ قريبا لعبد اهللا : عن سعيد بن جبري، وِفي الْمسند أيضا من طريق أيوب

 ِإنها الَ  :وقَالَ،  نهى عِن الْخذِْفجِإنَّ رسولَ اهللا $: وقال، ابن مغفل خذَف فنهاه
ص ِصيداتودكَأُ عنالَ تا ودي ،نالس كِْسرا تهلَِكنو ،نيفْقَأُ الْعتقَالَ. و :ادقَالَ، فَع :

#الَ أُكَلِّمك أَبدا، ثُم عدت،  نهى عنهاجحدثْتك أَنَّ رسولَ اهللا 
)٣( . 

 الشيخ األلباِني وبذلك تعلم أن الصابوِني تدفعه أشعريته وبدعته إلَى رمي
ولَم ، والتطلع إلَى الشهرة، وقبله أبو غُدة قد رماه ِبحب الزعامة، ِبما ليس فيه

يكن ِلهؤالء هدف سوى التنقص ِلمن يمكنهم تنقصه والقول فيه من أهل السنة؛ 
                                                 

خروج النساء : بِفي با. #الَ تمنعوا ِنساَءكُم الْمساِجد ِإذَا استأذَنكُم ِإلَيها         $: رواه مسلم بلفظ) ١(
) ٥٦٨(ورواه أبو داود رقم ، ورواه البخاري بدون هذه الزيادة، )١٦١/ ٤(إلَى الْمساجد 

 .ما جاَء ِفي خروج النساء إلَى الْمسجد، ولَم يسم إالَّ الذي قال تلك الْمقَالَة: باب
 ).٤٦/ ٥(مسند اإلمام أحمد ) ٢(
 ).٥٥/ ٥(مسند اإلمام أحمد ) ٣(
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م ِفي شأنهم شأن من قبله، تنفيسا عما ِفي قلوِبهم من الغيظ على أهل السنة
 . التهجم على أهل السنة

وعلى شيخ اإلسالم ، كَما فَعل الكَوثري ِفي تهجمه على علماء السنة عامة
للمعلمي فترى أنه تكلم ِفي أحمد بن " التنكيل"انظر ، ابن تيمية وابن القيم خاصة

ا ألشعريته وحماد بن سلَمة وغريهم؛ انتصار، وسفيان الثوري، والشافعي، حنبل
وكم وكم من األشاعرة من تكلم ، ظَن أن ذلك يشفي غليله، أوالً وِلحنفيته ثانيا

 . الْملتقَىفَإلَى اهللا الْمشتكَى وعنده         ! ! ومجسمة  ،  حشوية  : وسماهم   ، ِفي أهل السنة    
ث عشرة ثال: وهي، يؤخذ من هذا الْحديث كيفية من كيفيات الوتر: ثالثًا

ويحتمل أن تكون الثمان الَِّتي قبلها ، منهن خمس متصلة بتشهد وسالم، ركعة
 . فيحصل من ذلك صورتان، أو أربعا أربعا، مثنى مثنى

وهذه صورة ، أنه ال يجلس إالَّ ِفي آخرها، أما الْخمس فالْحديث صريح
 . وكَيفية من كَيفياته، من صور الوتر

 :  أجزأهأنَّ للوتر ثالثة عشر وجها أيها فعل الْمصلي" الْمحلَّى" حزم ِفي وقد ذكر ابن
نسلِّم من ، وأحبها إلينا وأفضلها أن نصلِّي ثنتي عشرة ركعة: قال: األول
 . )١(ثُم نصلِّي ركعة ونسلِّم، كل ركعتني
ثُم  ،  من كل ركعتنييسلِّم، والثاِني أن يصلِّي ثَمان ركعات: قال: الثاِني

 .)٢(ال يجلس إالَّ ِفي آخرهن، يصلِّي خمس ركعات متِصالت
                                                 

ما جاء ِفي : باب، ِفي كتاب الوتر) ٩٩٢(حديث ابن عباس ِفي صحيح البخاري رقم : دليله )١(
، ثُم ركْعتيِن، ثُم ركْعتيِن، ثُم ركْعتيِن، ثُم ركْعتيِن، ثُم ركْعتيِن، فَصلَّى ركْعتيِن$: وفيه، الوتر

رتأَو ٧٦٥(ومسلم رقم . #ثُم.( 
 .حديث عائشة هذا الذي نحن ِفي شرحه: دليله) ٢(
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 . )١(ثُم يوتر بواحدة، يسلِّم من كل ركعتني، أن يصلِّي عشر ركعات: الثالث
 . )٢(ثُم يوتر بواحدة، يسلِّم من كل ركعتني، أن يصلي ثَمان ركعات: الرابع

ال يجلس ِفي شيء منها جلوس تشهد ، صلي ثَمان ركعاتأن ي: الْخامس
 . )٣(ثُم تشهد وسلَّم، فإذا تشهد قام فأتى بركعة، إالَّ ِفي آخرها
ويوتر ، يسلِّم ِفي آخر كل ركعتني منها، أن يصلِّي ست ركعات: السادس

 . )٤(بسابعة
،  السادسةهد إالَّ ِفي آخر  ال يجلس وال يتش      ، أن يصلِّي ست ركعات      : السابع   

 . )٥(ثُم يتشهد ويسلِّم، ثُم يقوم دون أن يسلم فيأِتي بسابعة
فإذا ، ال يجلس وال يتشهد إالَّ ِفي آخرهن، أن يصلي سبع ركعات: الثامن

 . )٦(كان ِفي آخرهن؛ جلَس وتشهد وسلَّم
                                                 

كَانَ يصلِّي ِفيما بين أَنْ يفْرغَ ِمن $: ولفظه، )٧٣٦(حديث عائشة عند مسلم رقم : دليله) ١(
وأخرجه ِفي . #ويوِتر ِبواِحدٍة، يسلِّم بين كُلِّ ركْعتيِن، الِْعشاِء ِإلَى الْفَجِر ِإحدى عشرةَ ركْعةً

 ).٤٣/ ٣(عن عائشة ، عن عروة بن الزبري، من طريق شهاب" الْمحلَّى"
وِفي بعض ِروايات حديث ، الْحديث. #مثْنى ،  صالَةُ اللَّيِل مثْنى  $: حديث ابن عمر: دليله) ٢(

 .#و جاِلسويصلِّي ركْعتيِن وه، ويوِتر، يصلِّي ثَمان ركَعاٍت$: عائشة عند مسلم
جامع : ِفي باب) ٧٤٦(حديث سعد بن هشام الطويل عن عائشة عند مسلم رقم : دليله) ٣(

، فَيبعثُه اهللا ما شاَء أَنْ يبعثَه ِمن اللَّيِل، كُنا نِعد لَه ِسواكَه وطَهوره$: وفيه قالت، صالة الليل
كوستأَ، فَيضوتيلِّي، وصياٍتوكَعر عِة ،  ِتسا ِإالَّ ِفي الثَّاِمنِفيه ِلسجديث#...الَ يالْح . 

 .#مثْنى ، صالَةُ اللَّيِل مثْنى  $: حديث: دليله) ٤(
فَلَما أَسن نِبي اهللا وأَخذَه اللَّحم؛ $: وفيه، )٧٤٦(عن عائشة ، حديث سعد بن هشام: دليله) ٥(

 .#وصنع ِفي الركْعتيِن ِمثْلَ صِنيِعِه اَألول، أَوتر ِبسبٍع
 لَما أَسن وأَخذَ جأَنَّ النِبي $: من طريق النسائي عن عائشة" الْمحلَّى"ما رواه ِفي : دليله) ٦(

كيف : باب) ٣/٢٤٠(الْمحلَّى . ’ا. #الَ يقْعد ِإالَّ ِفي آِخِرِهن، اللَّحم؛ صلَّى سبع ركَعات
 .الوتر بسبع
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 .  )١( ثُم يوتر بواحدة    ، لم من كل ركعتني     يس ،  أن يصلي أربع ركَعات       : التاسع   
 . )٢( ثُم يسلِّم  ،  إالَّ ِفي الْخامسة    ال يجلس وال يتشهد       ، أن يوتر ِبخمس     :  العاشر   

ثُم ، يصلي ركعتني ويتشهد ويسلِّم، أن يوتر بثالث مفصولَة: الْحادي عشر
 . ذا قول مالكوه: قال، يصلِّي ركعة ويتشهد ويسلِّم

 . )٣(وهو يعود إلَى اإليتار بركعة، وهو رواية عن اإلمام أحمد بن حنبل: قلت
،   يجلس بعد الثانية ويتشهد دون تسليم               ،  أن يصلِّي ثالث ركعات        : الثاِني عشر     

 . )٤( حنيفةوهو اختيار أِبي      : قال  ، ثُم يقوم فيأِتي بالركعة الثالثة ويتشهد ويسلم               
وهو :  قال-يوتر بواحدة فقط: أي-أن يركع ركعة واحدة : الث عشرالث

 . بتصرف) ٣/٤٢" (الْمحلَّى"انتهى من . )٥(قول الشافعي
، أربع وأربع وثالث: وهو، وقد ترك كيفية ثابتة ِفي اإلحدى عشرة: قلت

ن  رمضا ِفيجقيام النِبي : باب، كما روى ذلك البخاري، وهذا هو الوجه الرابع عشر
: لمن كتاب التهجد عن أِبي سلَمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة ، وغريه

                                                 

 .#مثْنى ، صالَةُ اللَّيِل مثْنى  $حديث : دليله) ١(
أَنَّ $: من طريقه بسند صحيح عن عائشة" الْمحلَّى"وابن حزم ِفي ، ما رواه النسائي: دليله) ٢(

 ِبيٍسجالنمِبخ وِتركَانَ ي  ،ِإالَّ ِفي آِخِرِهن ِلسجعائشة هذا الذي ويشهد له حديث. #الَ ي 
 ).٣/٢٤٠(والنسائي ، )٣/٤٦(الْمحلَّى . نحن بصدد شرحه

أَنه كَانَ يفِْصلُ $: عن ساِلم بن عبد اهللا بن عمر" معاِني اآلثار"ما رواه الطَّحاوي ِفي : دليله) ٣(
معاِني "هكذا هو ِفي ، ذلك أنه يفعل جوأخرب ابن عمر أن النِبي . #بين شفِْعِه وِوتِرِه ِبتسِليمٍة

والوضني بن عطاء وهو ، وِفي سنده الوليد بن مسلم وهو مدلس، "عن أبيه"بإسقاط " اآلثار
 .ومن طريق آخر فيها الْمطلب بن عبد اهللا الْمخزومي كثري اإلرسال والتدليس، سيئ الِْحفظ

 .وكأنه لَم يبلغهم النهي، ورد عن بعض الصحابة) ٤(
.  #ِإذَا خِشي أَحدكُم الصبح صلَّى واِحدةً فَأَوترت لَه ما صلَّى          $: وفيه، حديث ابن عمر: ليلهد) ٥(

 ).٣/٤٢(الْمحلَّى 
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$ ِبيالَةُ النص تكَان فجكَيانَ؟ فَقَالَتضمولُ اهللا :  ِفي رسا كَانَ رجم ِزيدي 
 فَالَ تسلْ عن ،يصلِّي أَربعا، ِفي رمضانَ والَ ِفي غَيِرِه علَى ِإحدى عشرةَ ركْعةً

طُوِلِهنو ِنِهنسح ،طُوِلِهنو ِنِهنسح نلْ عسا فَالَ تبعلِّي أَرصي لِّي ، ثُمصي ثُم
 .’ ا#ثَالَثًَا

وهي ثالث ، أنه ترك صورة أخرى وهي إحدى صور اإليتار بثالث: وثانيا
 . روهذا هو الوجه الْخامس عش، متصلة بتشهد واحد وسالم

حديث أِبي سلَمة بن عبد الرحمن عند : والدليل على اإليتار بثالث متصلة
، فالثالث هي الوتر. #ثُم يصلِّي ثالثًا$: وِفي آخره، الشيخني الذي ذكرته آنفًا

 . وظاهره أن يصلِّيها متصلة بتشهد وسالم
من " الْمستدرك"ِفي ما رواه الْحاكم : وِمما يستدل به لإليتار بثالث متصلة

الَ يقْعد ِإالَّ ِفي ،  كَانَ يوِتر ِبثَالٍَثجأَنَّ رسولَ اهللا $: لحديث عائشة 
 افظ ِفي     .  #آِخِرِهنالْح هححِبي            " الفتح   "صجد عن الني أنه لَم معز نا به على مج راد  

، ثبت عنه أنه أوتر بثالث، عمن: وقال، خربا ثابتا صريحا أنه أوتر بثالث موصولة
 .’ا. لكن لَم يبين الراوي أنها موصولة أو مفصولَة

 كَانَ الَ جأَنَّ النِبي $: فريد عليه ِبما رواه الْحاكم من حديث عائشة: قال
ِإالَ ِفي آِخِرِهن دقْعي# . 

 ﴿: ��� يوتر$: ولفظه، وروى النسائي من حديث أُبي بن كعب نحوه
والَ يسلِّم . ﴾   ﴿و . ﴾   ﴿و . ﴾  

  ات            .  #ِإالَّ ِفي آِخِرِهنكَعة طرق أن السور الثالث ِفي ثالث رن ِفي عدا )١( وبي’ . 
                                                 

 ).٢/٤٨١" (فتح) "١(
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صحيح : وقال، )١(وأخرج الْحاكم حديث أبي بن كعب ِفي التفسري: قلت
 . د بأحاديثمحمد رازي تفَر: قلت: وقال الذَّهِبي. اإلسناد

ذكر اختالف : وأخرج النسائي حديث أبي من طرق أصرحها ما أورده ِفي باب
 :  الصحيحنيمن طرق رجال واحدة منها رجال، الناقلني ِلخبر أبي ِفي الوتر

 ﴿: ���كَانَ يقْرأُ ِفي اُألولَى ، كَانَ يوِتر ِبثَالَِث ركَعاٍت$: ولفظ األولَى
إالَّ علي بن ميمون الرقي ، ورجالُها رجال الصحيحني.  إلَخ#... .﴾  

 . ثقة من العاشرة: قال ِفي التقريب
كَانَ $: ولفظ الطريق الثانية ورجال إسنادها رجال الصحيحني كما تقَدم

وِفي . ﴾   ﴿: ��� يقْرأُ ِفي الركْعِة اُألولَى ِمن الِْوتِر جرسولُ اهللا 
 . )٢(#﴾   ﴿: ���وِفي الثالثة . ﴾  ﴿: الثانية

كَما ، وِمما تقَدم يتبين أن اإليتار بثالث متصلة ثابت ال شك ِفي ثبوته
 . واهللا أعلم، "الفتح"قَرره الْحافظ ِفي 

 أنه عد اإليتار بثالث متصلة -رِحمه اهللا وإيانا-يالحظ على ابن حزم : ثالثًا
 . وذكر أنها مشروعة كلها،  من األوجه الَِّتي سبرتهابتشهدين وسالم

 �ويرد بأن النهي عن تشبيه الوتر بالْمغرب ثابت من حديث أِبي هريرة 
والَ تشبهوا ِبصالَِة ، الَ توِتروا ِبثَالَثٍ $: بلفظ، بسند صحيح على شرط الشيخني

، صحيح على شرط الشيخني: وقال الْحاكم. #أَوِتروا ِبخمٍس أَو ِبسبعٍ ، الْمغِرِب
" الفتح"ونقل الْحافظ ِفي . على شرطهما: فَقَالَ، ووافَقَه الذَّهِبي. ولَم يخرجاه

                                                 

 .، وقال على شرط الشيخني، ووافقه الذهِبي﴾   ﴿ :أخرجه ِفي تفسري) ١(
األلباِني ِفي صحيح النسائي، ِفي باب نوع آخر من حديث أُبي عند النسائي صححه : قلت) ٢(

 ).١٦٣٣(، ورقم )١٦٣٢(القراءة ِفي الوتر برقم 




	��א����م��� ٢٩٩  > ��������د

وإلَى عدم مشروعية الثالث بتشهدين ذَهب ، تصحيحه عن محمد بن نصر وأقَره
 . الْجمهور مستدلني ِبهذَا الْحديث

نة فأجازوا الثالث بتشهدين وسالموخالفت الْحبل زعم بعضهم أنه ، في
فالنصوص الْمثبتة لإليتار بثالث بتشهد واحد ، وهذه دعوى باطلة، إجماع

، والدليل أولَى باالتباع من غريه، والِْخالف موجود، وسالم موجودة وصحيحة
 . فاهللا أمرنا باتباع رسوله ولَم يأمرنا باتباع أحد سواه

لصحابة والتابعون الذين ثبت عنهم أنهم أوتروا بثالث بتشهدين أما ا
ولكن ، ولو بلغهم ما خالَفُوه، وسالم؛ فيحمل ذلك على أنهم لَم يبلغهم النهي

، فتركه ليتبع مذهب إمام معين، اللوم على من بلَغه النهي الشرعي من الْمعصوم
 . بيك واتباعهااللَّهم ارزقنا تعظيم سنة ن

 أربع عشرة صورة؛ ألنا بينا جوِبهذا تعلم أن صور الوتر الواردة عن النِبي 
 . وأثبتنا اثنتني فكانت أربع عشرة، بطالن واحدة من الثالث عشرة

أو االختالف ِفي ، أنَّ هذا من االختالف الْمباح، ثُم اعلم مرة أخرى
 على من -إن شاء اهللا- فال لوم وال عقاب ،وأنَّ األمر ِفي ذلك واسع، األفضل

 جخالَف شيئًا من هذه الكيفيات ما لَم يكن مخالفًا لنهي من منهيات الشارع 
 . واهللا أعلم، أو التشبيه بصالة الْمغرب، كالوتر ِفي ليلة مرتني

: ���ولَى  كَانَ يقرأ ِفي الركعة األجفقد ثبت أن النِبي : أما القراءة ِفي الوتر
وِفي . ﴾  ﴿: ���وِفي الركعة الثانية . ﴾   ﴿

 . )١ (﴾   ﴿: ���الثالثة 
                                                 

، )٣١ /٢(وأخرجه الدارقطِني ، أخرجه النسائي عن أبي بن كعب بسند رجاله رجال الصحيحني) ١(
س مرفوعا وأخرجه النسائي أيضا عن ابن عبا، )٢٥٧/ ٢(والْحاكم ، وأخرجه أحمد أيضا

= 
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 .)١("التلخيص"فقد ضعفَهما الْحافظ ِفي : أما زيادة الْمعوذتني
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= 

وصحح العراقي حديثَي أبي بن كعب وعبد الرحمن ، وعن عبد الرحمن بن أبزى، وموقوفًا
وباهللا ) ١٦٣٣، ١٦٣٢(ابن أبزى، وصحح األلباِني ِفي صحيح النسائي حديث أُبي برقم 

 .التوفيق
 ).٢/١٩" (التلخيص") ١(
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ينصِرف لصوِت ِبالذِّكِْر حِين  أَنَّ رفْع اب عن عبِد اهللا بِن عباٍس ]١٢٧[
كُنت أَعلَم ِإذَا انصرفُوا ِبذَِلك ، جالناس ِمن الْمكْتوبِة كَانَ علَى عهِد رسوِل اهللا 

هتِمعِإذَا س#
 . #كُنت أَعلَم ِإذَا انصرفُوا ِبذَِلك ِإذَا سِمعته$: قَالَ ابن عباٍس. )١(

وِل اهللا $: ِفي لَفٍْظوسالَِة راَء صِقضان ِرفعا نا كُنِرجمكِْبيِإالَّ ِبالت # . 

<|†�Ö] 

J  ديثكتوبة: موضوع الْحالة الْمواستحباب ، مشروعية الذكر عقب الص
 . رفع الصوت به

                                                 

، وأخرجه مسلم، "فتح) "٨٤٢، ٨٤١(رقم ، الذكر بعد الصالة: باب، أخرجه البخاري )١(
فذكرت ذلك ألِبي معبد : -ابن دينار: يعِني-قال عمرو : وزاد، الذكر بعد الصالة: باب

 . وقد أخربتنيه قبل ذلك، بلى: قال عمرو. لَم أحدثك ِبهذَا: وقال، فأنكره
ولو أنكره راويه إذا كان ، ثوهذا يدل أنَّ مسلما كان يرى صحة الْحدي": الفتح"قال الْحافظ ِفي 
فإما أن ، وإذا جزم برده، إما أن يجزم برده أو ال: قالوا، وألهل الْحديث تفصيل: قال، الناقل عنه عدالً

فهو متفق عندهم على . ال أذكره: كأن قال، فإن لَم يجزم بالرد، يصرح بتكذيب الراوي عنه أو ال
 وصرح بتكذيب راويه؛ فهو متفق ،وإن جزم برده، ألصل لَم يطعن فيهوا، قبوله؛ ألن الفرع ثقة

 .ولَم يصرح بالتكذيب؛ فالراجح عندهم قبوله، وإن جزم بالرد، عندهم على رده
 . وهذا الْحديث من هذا النوع: قلت

،  فالرد هو الْمأخوذ بهومحصل كالمه أنهما إن تساويا: وقال ،  ثُم ذكر الِْخالف عند الفقهاء   
 ).٢/٣٢٦(بتصرف " فتح. "’ا. وهذا الْحديث من أمثلته، وإن رجح أحدهما عمل به
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J  اتدفرالْم  : 
 . يسلِّمون: أي: حني ينصرف الناس

 . لصالة الْمفروضةا: أي: من الْمكتوبة
 . جانتهاء صالة رسول اهللا : أي: ما كنا نعرف انقضاء

 . إالَّ بسماع التكبري: أي: إالَّ بالتكبري
J  اِليمى اإلجعنالْم  : 

 حني يسلِّم الناس T أنَّ رفع الصوت بذكر اهللا بيخرب ابن عباس 
؛ لذلك فهو شعرية من جاهللا من الصالة الْمكتوبة كان موجودا ِفي زمن رسول 

وذلك بأن يرفع كل واحد من الْمصلِّني صوته ، شعائر اإلسالم وسنة من سننه
فيحصل من ذلك ضجة ِفي ، )١(ال يتقيد بأحد، بالذكر الوارد بعد السالم ِبمفرده

 . هي محبوبة إلَى اهللا تعالَى، الْمسجد بذكر اهللا
وصف أم درد وقد ومحا ِفي ،  ِفي بعض الكتب السابقةجة مِويم دأنَّ لَه
 . مساجدهم كَدِوي النحل

أما رفع الصوت بالذكر بصورة جماعية بصوت واحد ونغمة واحدة؛ فهو 
 . وأن تحارب، فيجب أن يحذَّر منها، بدعة من البدع
J  ديثفقه الْح : 
 .  ذِّكر عقب الصالة واستحبابهيؤخذ منه رفع الصوت بال: أوالً

وذَهب الْجمهور إلَى عدم استحباب رفع الصوت : قال ابن حزم الظاهري
وحمل الشافعي هذا الْحديث على أنه جهر وقتا يسريا ، بالذكر عقب الصالة

الْمأموم أن فأختار لإلمام و: قال، ال أنهم جهروا دائما، حتى يعلِّمهم صفة الذكر
                                                 

 ).٨٤/ ٥(شرح النووي على مسلم ) ١(
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 . يذكُرا اهللا تعالَى بعد الفراغ من الصالة ويخفيان ذلك
؛ فالقول باستحبابه بعد السالم جوإذ قد صح فعله ِفي زمن النِبي : قلت

 . واهللا أعلم، أولَى
الْمراد برفع الصوت أنَّ كل واحد من الْمصلني يذكر اهللا وحده غري : ثانيا

أما ما يفعله كثري من الناس اليوم من اشتراك جماعة الْمسجد كلهم ، حدمتقيد بأ
 . يجب أن تمنع وأن تحارب، ِفي الذكر بصوت ونغمة واحدة؛ فهذا بدعة

 ج والذي كان النِبي  ،  الذكر الْمعهود: والْمراد به ، ِفي الذكر للعهد) ال (: ثالثًا 
والذي ، يكون من العام الذي يراد به الْخاصف، والذي علَّمه أصحابه، يفعله

أنه كان يفعله ويداوم عليه بعد السالم من الصالة الْمكتوبة ج حفظ عن النِبي 
 . #أَستغِفر اهللا، أَستغِفر اهللا، أَستغِفر اهللا$: أنه كان يقول بعد السالم

#تباركْت يا ذَا الْجالَِل واِإلكْرامِ            ،  وِمنك السالَم    اللَّهم أَنت السالَم        $: ثُم يقول   
 )١( . 

يحِيي  ، لَه الْملْك ولَه الْحمد، الَ ِإلَه ِإالَّ اهللا وحده الَ شِريك لَه$: ثُم يقول
ِميتيو ،ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع وهاٍت)٢(ورس ممخ اٍت أَورشر مع # . 

ولَه ، لَه النعمةُ، الَ ِإلَه ِإالَّ اهللا، الَ ِإلَه إال اهللا والَ حولَ والَ قُوةَ ِإالَ ِباِهللا$: ثُم يقول
و كَِره ولَ، والَ نعبد ِإالَّ ِإياه مخِلِصين لَه الدين، الَ ِإلَه ِإالَّ اهللا، ولَه الثَّناُء الْحسن، الْفَضلُ

#الْكَاِفرونَ
)٣( . 

والَ ينفَع ذَا الْجد  ، والَ معِطي ِلما منعت، اللَّهم الَ ماِنع ِلما أَعطَيت$: ثُم يقول
                                                 

، ٥٩١(رقم الْحديث ، استحباب الذكر عقب الصالة وبيان صفته: أخرجه مسلم ِفي باب) ١(
 .بعن ثوبان وعائشة ) ٥٩٢

 ).٥٩٣(ن حديث الْمغرية بدون ذكر العدد رقم رواه مسلم م) ٢(
 ).٥٩٤(رقم الْحديث ، �رواه مسلم من حديث عبد اهللا بن الزبري ) ٣(
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دالْج كِمن#
)١( . 

 من مجموعهن ثالثًا وثالثني. #واهللا أَكْبر، والْحمد هللا، سبحانَ اهللا$: ثُم يقول
الَ ِإلَه ِإالَّ اهللا وحده $: ويقول تمام الِْمائَة، أو من كل واحدة ثالثًا وثالثني مرة، مرة

لَه ِريكالَ ش ،لْكالْم لَه ،دمالْح لَهو ،ِميتيِيي وحي ، ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع وهوِفي . #و
  .#وأَربع وثَالَِثين تكِْبيرة$: رواية

يؤخذ من الْحديث جواز إطالق اسم الْجزء على الكل؛ ألنه أطلق : رابعا
 . اسم التكبري على الذِّكر الذي هو أعم من التكبري

يؤخذ منه سنية التكبري بعد السالم وهو ضعيف؛ ألنه قد علم من : وقيل
والثاِني ظنيها؛  ، داللةأحدهما قطعي ال، القَواعد األصولية أنه إذا تعارض نصان

 . قُدم القطعي على الظني
ما $: ألن قوله، والْمنطُوق على الْمفهوم، يقَدم النص على الظاهر: فمثالً

محتمل أن الْمراد بالتكبري . # ِإالَّ ِبالتكِْبيِرجكُنا نعِرف انِقضاَء صالَِة رسوِل اهللا 
ومحتمل أنه تكبري غريه يكون بعد السالم ، والتحميدهو الذي يكون مع التسبيح 

إالَّ أنه يعارض االحتمال األخري األحاديث الواردة ِفي الذِّكر بعد السالم ، مباشرة
وهي نصوص ِفي الْمسألة ال يتطرق إليها ، الَِّتي قد سبقَت اإلشارة إلَى بعضها

 هذا الْحديث، ِفي حني أن حديث الباب احتمال؛ لذلك فهي مقَدمة على مفهوم
 . ، وباهللا التوفيقجوتلك األحاديث من فعل النِبي ، من قول ابن عباس

 ِبهذَا الْحديث على صحة ما كان -رِحمه اهللا-استدل الطربي : خامسا
يفعله أمراء األجناد والعساكر الْمرابطون ِفي الثغور من التكبري بعد العشاء وبعد 

 . واهللا أعلم، وعن مالك أنه محدث وهو األقرب، الفجر ثالثًا بصوت عاٍل
                                                 

 ).٥٩٣(رقم الْحديث ، �رواه مسلم من حديث الْمغرية ) ١(
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أَملَى علَي الْمِغيرةُ بن :  مولَى الْمِغيرةَ بِن شعبةَ قَالَ)١( وعن وراِد]١٢٨[
 صالٍَة  كَانَ يقُولُ ِفي دبِر كُلِّجأَنَّ النِبي $: بشعبةَ ِمن ِكتاِب معاِويةَ 

وهو علَى كُلِّ شيٍء ، ولَه الْحمد، لَه الْملْك، الَ ِإلَه ِإالَّ اهللا وحده الَ شِريك لَه: مكْتوبٍة
قَِدير ،تطَيا أَعِلم الَ ِماِنع ماللَّه ،تعنا مِلم ِطيعالَ مو ،دالْج كِمن دذَا الْج فَعنالَ يو . ثُم

 . #فَسِمعته يأمر الناس ِبذَِلك، وفَدت بعد ذَِلك علَى معاِويةَ
،  وكَثْرِة السؤاِل، وِإضاعِة الْماِل، كَانَ ينهى عن ِقيلَ وقَالَ$: وِفي لَفٍْظ

 . # وهاِتومنعٍَ، ووأِد الْبناِت، وكَانَ ينهى عن عقُوِق اُألمهاِت

<|†�Ö] 

J  ديثة: موضوع الْحوضفرالة الْمالم من الصفضيلة الذِّكر بعد الس . 
J  اتدفرالْم  : 

الصالة ما بعد السالم من  : والْمراد به هنا  ، آخره: دبر كل شيء : دبر الصالة  
 . الْمفروضة

 . مفروضة: أي: مكتوبة
 .  ِفي الوجودال معبود ِبحق: ال إله
 . تثبت األلوهية هللا رب العالَِمني وحده ال شريك له: إالَّ اهللا

 . وال نظري له ِفي أسمائه وصفاته، ال مشارك له ِفي ملكه: ال شريك له
 . هو الْمنفَرد ِبهما دون سواه: أي: له الْملك وله الْحمد

                                                 

 ثقة من، أو أبو الورد الكوِفي كاتب الْمغرية ومواله،  الثقفي أبو سعيد-بتشديد الراء-وراد ) ١(
 ).٧٤٥١(التقريب ترجمة رقم . الثالثة
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كل مستحيل عليه  ف، ال يفوت قدرته شيء: أي : وهو على كل شيء قدير 
 . وكل عسري عليه يسري، سهل

وال ، ال حابس ِلما أردت إيصاله: ال مانع ِلما أعطيت وال معطي ِلما منعت
 . موصل ِلما أردت حبسه

 . ال ينفع ذا الْحظ منك حظه: ذا الْجد
 . كثرة نقل الكالم: قيل وقال

 . إتالفه فيما ال ينفع: إضاعة الْمال
 . ؤال الْمال وطلبه من الناس استكثاراس: كثرة السؤال

 . عصيانهن: عقُوق األمهات
 . دفنهن أحياء: وأد البنات
 . جشعاوطلب ما ِفي أيدي الناس ، إمساك ما ِفي يدك بخالً: ومنٍع وهات

J  اِليمى اإلجعنالْم  : 
ِبهذَا  كان يذكر اهللا بعد كل صالة ج أن النِبي �يخرب الْمغرية بن شعبة 

وأنه كان ينهى عن هذه الست الِْخصال ِلما ، الذكر الْمتضمن لكمال التوحيد
قت، فيها من صفات الذَّمار، واإلثِْم، والْمواهللا أعلم، والع . 

J  ديثفقه الْح : 
االعتراف  يؤخذ من هذا الْحديث مشروعية هذا الذكر ِلما تضمنه من         :  أوالً

لوحدانية وإفراده باأللوهية دون من سواه؛ لتوحده بصفات الكَمال هللا تعالَى با
، الكَماالتواتصافه ِبجميع    ،  وتفضله بالنعم     ، وانفراده بالْملك والتصرف    ، والْجالل

فال ، أو إعطاء ما منع؛ ألن له مطلق التصرف، فال يستطيع أحد منع ما أعطى
والْخفض ، واإلعطاء والْمنع   ،  بيده اإلعزاز واإلذالل  ،  لقضائه  وال راد ، معقِّب ِلحكمه  
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ومن أجل تضمن هذا الدعاء ألعلى مقَامات ، والتمليك والسلب، والرفع
 . واهللا أعلم، التوحيد؛ شِرع بعد كُلِّ صالة مكتوبة

 ذا الْحظِّ منك ال ينفع: أي. #الَ ينفَع ذَا الْجد ِمنك الْجد$: معنى قوله: ثانيا
أو نسبا وشرفًا ، أو كنوزا وأعوانا، سواء كان ذلك الْحظ ملكًا وسلطَانا، حظه

 . أو غري ذلك
وال عن أِبي جهل ، وال عن قَارون ماله وأعوانه، فلم يغِن عن فرعون ملكه

: بل قال اهللا فيهم، وال عن قوم عاد قُوتهم وضخامة أجسامهم، شعبيته وشرفه
﴿                

               
             ﴾ 

 . ]١٦-١٥:فصلت[
كراهة نقل اإلنسان . #وكَانَ ينهى عن ِقيلَ وقَالَ$: يؤخذ من قوله: ثالثًا

 . والصدق والكذب، لكل ما يسمعه؛ فإنه يدخل ِفي ذلك الْحق والباطل
،  فتح الالم على سبيل الِْحكَاية: األشهر فيه: -رِحمه اهللا- ابن دقيق العيد قال

والتسبب ِفي     ، وهذا النهي البد من تقييده بالكثرة الَِّتي ال يؤمن معها الْخلط والْخطَأ              
 أنه ج وقد ثبت عن النِبي   ، واإلخبار باألمور الباطلة     ، وقوع الْمفَاسد من غري تعيني   

 .’ا. #فَى ِبالْمرِء ِإثْما أَنْ يحدثَ ِبكُلِّ ما سِمعكَ$: قَالَ
ما علم من اإلجماع على وقوع : دليل التقييد": العدة"وقال الصنعاِني ِفي 

بل قد وقع ِفي التنزيل من نقل مقَاالت األمم وأنبيائهم ما ال ، نقل أقاويل الناس
 .’ا. يحصى كثرة
 : وهو ثالثة أنواع، ه النهي على ما ال مصلحة ِفي نقلهإنما يتج: قلت

 .  ما تحققت فيه الْمفسدة أو رجحت؛ فيحرم نقله-
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 .  وما كان احتمال الْمفسدة فيه مرجوحا؛ فيكره نقله-
 وما خال من الْمفسدة ولَم يكن ِفي نقله مصلحة؛ فيكره اإلكثار من -

 . نقله
ِفي نقله الْمصلَحة أو رجحت؛ فيجب نقله أو يستحب  أما ما تحقَّقت -

 . تبعا لتلك الْمصلحة
إما لبيان فَسادها ، ما ذكره اهللا ِفي القرآن من نقل أقاويل األمم: ومن هذا

 . واهللا أعلم، أو لبيان ما فيها من حق ونشره والدعوة إليه، والرد عليها
عطفًا على ما كان ينهى عنه نهي  . #اعِة الْماِلوِإض$: يؤخذ من قوله: رابعا

جل -وهو إضاعة الْمال بأي وجه من وجوه اإلضاعة؛ ذلك ألنَّ اهللا ، تحريم
، وِفي تبذيرها تفويت لتلك الْمصاِلح،  جعلَ األموال قياما ِلمصاِلح العباد-شأنه

الْمال فيما ال نفع فيه ال ِفي الدين أو ِفي حق غريه بإنفاق ، إما ِفي حق مضيعها
، وال بالنسبة للمجتمع يعد إسرافًا وتضييعا للمال، ال بالنسبة للفرد، وال ِفي الدنيا

 . ووضعا له ِفي غري موضعه
كالقات والدخان ِبجميع  ، وكذلك اإلنفاق فيما ثبت ضرره وانعدم نفعه

وما يسمى ، ون التبغ كالربدقانومطح، والغليون، والسيجارة، أنواعه كالشيشة
 . بالعنجر أو النشوق

ما سبب انتشار الفَساد ِفي الْمجتمعات اإلسالمية كأفالم : وأشد من ذلك
سواء ، والكتب القصصية، وتمثيليات الْحب والعشق الْهابطة، الْمسارح الغنائية

ات ِفي السرقَة والغصب أو قصص الْمغامر، ِفي ذلك قصص العشق والغرام
 وأشرطة ومثل ذلك الْجرائد والْمجالَّت الَِّتي تحمل الصور الْخليعة    ، وسفك الدماء  

 . الفيديو والسينما الْخليعة
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وما استجد من ذلك أيضا ِفي هذا الزمن كالدش واإلنترنت الَِّتي تنشر 
وتعودهم على الْخالعة ، ان والْحياءوتجرد الناس من اإليم، الفَساد والدعارة

واالنِحدار ِفي حمأة الفَساد بعد أن ، وعدم الْمباالة بارتكاب الفَواحش، والوقَاحة
تقضي على بقية اإليمان والْحياء الْموجودين ِفي القلوب؛ حتى تصبح القلوب 

 . متصفة بكل شر، عاطلة من كل خري
، واإلنفاق فيها أكثر من الْحاجة، إلسراف ِفي الْمباحاتا: ومن ذلك أيضا

 . كالوالئم الَِّتي ِفي األعراس والَِّتي تعمل غالبا للمباهاة، وحسبنا اهللا ونعم الوكيل
 : فهو يحتمل أمرين. #وكَثْرِة السؤاِل$: أما قوله

كان كذلك فإن ، السؤال عن العلم: أن يكون الْمقصود به: األمر األول
فالبد أن يحمل على نوع مخصوص من السؤال؛ ألن اهللا تعالَى أمر بسؤال أهل 

وعلى هذا فإن . ]٤٣:النحل[ ﴾      ﴿: فقال، الذكر
كان النهي عن السؤال هنا يراد به السؤال عن العلم؛ فهو يحمل على ما قُصد به 

 . ة والتشكيكأو التعمي، أو االشتهار، أو املعاياة، التعجيز
ألن طلب العطاء من ، سؤال الْمال: أن يكون الْمقصود به: األمر الثاِني

ِإنَّ الْمسأَلَةَ الَ تِحلُّ ِإالَّ $: كحديث، إالَّ ما البد منه، الناس قد ذُم كثريه وقليله
وما ،  يا غالمكَناِولِْني السفرة، أما إن دخلَ فيه غري العطاء.  الْحديث# ...ِلثَالَثٍَة

وتقييده بالكثرة؛ احترازا ، أشبه ذلك؛ فالبد أن يحمل الْحديث على سؤال الْمال
 . واهللا أعلم، عما فيه ضرر

 : #وكَانَ ينهى عن عقُوِق اُألمهاِت$: وأما قوله
وال يختص النهي عن العقوق ، فالعقُوق مأخوذ من العق وهو القطع

ولكن ِفي هذا ،  إنَّ عقوق اآلباء محرم أيضا كعقوق األمهاتبل، باألمهات
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وأنَّ عقُوقَهن أفظع وأعظم بشاعة ، التخصيص تنبيه على عظيم حق األمهات
قِّهنالَى، لعظم حم على ذلك ِفي قوله تعه القرآن الكريوقد نب :﴿  

 . ]١٥:األحقاف[ ﴾      
وهذا الصنيع رغم فُحشه فقد فعله ، فهو دفنهن أحياء: # البناتوأد$ أما

      ﴿: فقال تعالَى، وعابهم اهللا به، كثري من أهل الْجاهلية
وقد جاء اإلسالم . ]٥٩:النحل[ ﴾        

 بل بذَر ِفي قلوب أتباعه الْمودة، باجتثاث هذه العادة الْمنكرة وقلعها من أصلها
 . ووعد على ذلك الْخري كله، والرحمة للبنات

من كَانَ لَه ثَالَثُ    $: وابن ماجه عن عقبة بن عامر مرفوعا، فقد روى أحمد
ِهنلَيع رباٍت فَصنب ،نهمأَطْعو ،نقَاهسِتِه، وِجد ِمن ناهكَسو ،مواِر يالن ا ِمنابِحج لَه كُن 

#الِْقيامِة
)١( . 

وتأديب البنات ، التأدب باآلداب اإلسالمية: ثُم إنَّ الواجب على الوِلي
وهذا التعليم والتأديب ، بأدب اإلسالم؛ لكي يكُن أعضاء صاِلحات ِفي الْمجتمع

ال يقل وجوبه عن وجوب النفَقَة والكسوة والْمسكَن الذي يطَالَب به كل وِلي 
وليتهِلم . 

أما التوغُّل ِفي التعليم ألخذ ، تعليم ما البد منه من أمور الدين: والْمقصود 
وتترك الزواج والذُّرية والقيام بشئون البيت الذي ، الشهادة العالية؛ لتعمل موظفة

؛ ومربية لألوالد؛ فهذا ليس ِبمحمود، كُلِّفَت باالستقرار فيه؛ لتكون سكنا للزوج
 . ألنه ترك للوظيفة اإلسالمية الَِّتي خِلقَت لَها الْمرأة

                                                 

، والطرباِني )٣٦٦٩رقم (أخرجه ابن ماجه ِفي األدب، باب بر الوالد واإلحسان إلَى البنات ) ١(
 ).٦٣٦٤(صحيح الْجامع رقم ، وصححه األلباِني ِفي )٨٢٦ ح-٢٩٩ص / ١٧(ِفي الكبري 
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 :  وفيه عدة محاذير●
، أنَّ ذلك ترك للوظيفة األساسية الَِّتي خلقت لَها الْمرأة: الْمحذُور األول

: قال تعالَى، وتسكن إليه، وهي أن تكون سكنا للزوج يسكن إليها، وهيئت لَها
﴿             

 . ]٢١:الروم[ ﴾      
وإنَّ هذه اآلية ألكرب شاهد بأن الرجل ال يستقيم حاله وال يذوق لَذَّة 

 . وكذلك الْمرأة، العيش إالَّ بالْحياة الزوجية الكَريمة
حياة  الْ  ال تطيب  -وهم األوالد  -والنسل    ،  ترك النسل والذرية       :   الْمحذُور الثاِني       

تزوجوا الْودود الْولُود؛ فَِإني مكَاِثر ِبكُم   $: جوقد قال النِبي ، الزوجية إالَّ ِبهم
مات. #اُألمادها من شلَ لَهصا حمهرأة ما إالَّ بالبنني ، فالْماة ال تطيب لَهيفَإنَّ الْح

رجت ِفي الشهادات حتى أخذت ولقد سمعت أنَّ امرأة درست وتد، والبنات
 . وأعطوِني طفالً أالعبه، خذُوا شهاداِتي كُلها: وِفي النهاية قالت، أعالها

فَإذَا ، ولقد خلَق اهللا النساء ليكُن أمهات مربيات وحاضنات ماِهرات
د أن ذَهب وحنت إليها بع، خرجت عن هذه الوظيفة وتركتها؛ نِدمت بعد ذلك

 . فاهللا الْمستعان، الزمن وبلي الشباب
ترك البيت بدون حارس أمني وسائس حكيم يجلب إليه  : الْمحذُور الثالث

فاهللا سبحانه أمر النساء باالستقرار ِفي ، ويدفع عنه الفساد، وإلَى أهله الصالح
تربي ، ستقرة ِفي البيتوال تكون الْمرأة سكنا للزوج إالَّ إذا كانت م، البيوت
 . وترصد حاجة الزوج فيه، وتنظفه وتقوم بشئونه، وتحفظ البيت، األوالد

أنه تنكُّر للفطرة والِْجبلة الَِّتي خلَق اهللا عليها األنثى ِلِحكْمة : الْمحذُور الرابع
 أخرجت نفسها فإذا، فهي مهيئة خلقة للبيت ومحضن الزوجية، يعلمها هو تعالَى

 وكانت ،وجنت على مجتمعها   ، عن هذا الْمحضن؛ فَإنها تكون قد عصت خالقها     
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لَعن اهللا $: نشازا فيه بإعراضها عن األمر الذي خلقَت له؛ وِلهذَا جاء ِفي الْحديث
 كُال منهما خرج عن فطرته ألن. #والْمخنِثين ِمن الرجاِل، الْمترجالَِت ِمن النساِء

 . وأراد أن يجعل لنفسه فطرة غري ما اختار اهللا له، الَِّتي هيئ لَها
،   فإنَّ من منع ابنته من النكاح الشرعي؛ فقد جنى عليها جناية عظيمة                            : وأخريا   

تظر إالَّ   وال ين   ، وحرمها لذَّة الزوج والبيت واألوالد         ، وعرضها للوقوع ِفي الفاحشة       
 .  التوفيقوباهللا  ، والفضيحة ِفي الدنيا أو اآلخرة أو فيهما معا            ، الْمقت من اهللا   

ويطلب ما ، أن يمنع العبد ما ِفي يديه بخالً: #ومنعٍ وهاِت$: ومعنى قوله
 . وكَفَى ِبهذَا ذَما، ِفي يد غريه جشعا

 :  وهذا يتضمن شيئني●
والْمنع يكون مذموما إذا كان منعا ، عبر عنه بالْمنعالبخل وهو ما : أولُها

    ﴿: قال اهللا تعالَى، فهذا يسمى بخالً، عن الواجبات
 .]٢٤:الْحديد[ ﴾       

          ﴿: وقَالَ تعالَى
 . ]٣٨:محمد[ ﴾        

وهذا مذموم . #وهاِت$: لْمعبر عنه بقولهالطلب والسؤال وهو ا: والثاِني
ديث، أشد الذَّماَء ِفي الْحِة $: وقد جامالِقي موي أِتيى يتح اسأَلُ النسلُ يجالُ الرزالَ ي

 . #ولَيس ِفي وجِهِه مزعةُ لَحٍم
،  تكَثُّرا؛ فَِإنما يسأَلُ جمر جهنم من سأَلَ الناس أَموالَهم$: وِفي الْحديث أيضا

كِْثرتسِلي أَو هِقلُّ ِمنتسفَلْي#
)١(. 

                                                 

البخاري ِفي كتاب الزكاة، باب من سأل : إلَخ#..ى  الَ يزالُ الرجلُ يسأَلُ الناس حت   $: حديث) ١(
ما يزالُ الرجلُ يسأَلُ    $:، ومسلم باب كراهة الْمسألة، ولفظه)١٤٧٤(رقم . الناس تكثرا

= 
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،   عن سمي مولَى أَِبي بكِْر بِن عبِد الرحمِن بِن الْحاِرِث بِن ِهشاٍم]١٢٩[
  ج أَنَّ فُقَراَء الْمسِلِمين أَتوا رسولَ اهللا         $: �عن أَِبي هريرةَ    ،   السمانِ   عن أَِبي صاِلحٍ  

؟   وما ذَاك   :  قَالَ  . ذَهب أَهلُ الدثُوِر ِبالدرجاِت الْعال والنِعيِم الْمِقيمِ                ، يا رسولَ اهللا     : فَقَالُوا  
ويعِتقُونَ ،  نتصدقويتصدقُونَ والَ   ، صومونَ كَما نصوم   وي  ، يصلُّونَ كَما نصلِّي    : قَالُوا 

ِتقعالَ نولُ اهللا . وسجفَقَالَ ر:قَكُمبس نِركُونَ ِبِه مدئًا تيش كُملِّمِبقُونَ ،  أَفَالَ أُعستو
كُمدعب نِإالَّ، ِبِه م كُملَ ِمنأَفْض دكُونُ أَحالَ يومتعنا صكَم عنص نا : قَالُوا! ؟ ملَى يب

  ... تسبحونَ وتكَبرونَ وتحمدونَ دبر كُلِّ صالٍَة ثَالَثًا وثَالَِثين مرةً :قَالَ. رسولَ اهللا
ننا أَهلُ اَألمواِل ِبما سِمع ِإخوا: فَقَالُوا، فَرجع فُقَراُء الْمهاِجِرين: قَالَ أَبو صاِلٍح

لُوا مِثْلَها فَفَعلْنولُ اهللا . فَعساُء: جفَقَالَ رشي نِتيِه مؤلُ اِهللا يفَض ذَِلك .يمقَالَ س : ثْتدفَح
وتحمد اهللا ، ِثينتسبح اهللا ثَالَثًا وثَالَ: وِهمت إِنما قَالَ: فَقَالَ. بعض أَهِلي ِبهذَا الْحدِيِث

نثَالَِثيثَالَثًا و ،نثَالَِثياهللا ثَالَثًا و ركَبتاِلٍح. وِإلَى أَِبي ص تعجفَر ،ذَِلك لَه قُلْ: فَقَالَ، فَقُلْت :
رانَ اهللا، اهللا أَكْبحبسو ،لُغَ ِمنبى تتِهللا ح دمالْحثَوثَالَثًا و ِميِعِهنن جالَِثي#

)١( . 
                                                 

= 

اسا؛      $: بلفظ) ١٠٤١(، وأخرجه برقم )١٠٤٠(رقم # ..النكَثُّرم تالَهوأَم اسأَلَ النس نم
 . إلَخ#. ..جمر فَِإنما يسأَلُ   

بدون ) ٨٤٣(رقم الْحديث ، الذِّكر عقب الصالة: باب، أخرجه البخاري ِفي كتاب الصالة) ١(
= 
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J  ديثالة وفضله: موضوع الْحالذكر بعد الص . 
J  اتدفرالْم  : 

 . أهل األموال: أهل الدثور
 . ِفي الْجنة:  أي:بالدرجات العال
 . فيها: أي: والنعيم الْمقيم

: وايةوِفي هذه الر. ِبما فضل عن حاجتهم: أي: ويتصدقُونَ بفُضول أمواِلهم
$قدصتالَ نقُونَ ودصتيو# . 

 . هو تحرير الرقَاب الْمرققة: العتق: ويعتقون وال نعتق
J  اِليمى اإلجعنالْم  : 

فَِهم الصحابة أن التسابق والتنافس إنما يكون ِفي األعمال الَِّتي تقَرب من 
أو جاهها ، ال ِفي الدنيا الفَانية وحطامها الزائل، وترفع الدرجات ِفي الْجنة، اهللا

 شاكني سبق جفَذَهبوا إلَى رسول اهللا ، الْمشوب باألخطاء والْممزوج باألكدار
ولكن ِبما يكسبونه من أجر بسبب ما أوتوا من الْمال؛ ، األغنياء لَهم ال بالْمال

فأعلمهم ، زيدون عليهم بالصدقَة والعتقوي، ألنهم يساوونهم ِفي الصالة والصوم
،  ويسبقون به من بعدهم،  ِبهذَا الذكر الذي يدركون به من سبقَهمجرسول اهللا 

 . وال يكون أحد أفضل منهم إالَّ من عمل كعملهم
                                                 

= 

رقم  ، الدعاء بعد الصالة: باب، وأخرجه أيضا ِفي الدعوات. #فَرجع فُقَراُء الْمهاِجِرين$: قوله
،   وتحمدونَ عشرا   ، ي دبِر كُلِّ صالٍَة عشرا    تسبحونَ فِ $: إالَّ أنه قال) ٦٣٢٩(الْحديث 

 .#وتكَبرونَ عشرا 
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فعملوا ، لكن أصحاب األموال حينما سِمعوا ِبهذه الفضيلة بادروا إليها
فجاء الفقراء شاكني مرة أخرى؛ لكي يجدوا ، الفضل لَهم على الفقراءفبقي ، ِبها

ذَِلك فَضلُ اهللا يؤِتيِه $: جفَقَالُ رسول اهللا ،  حال آخر يساوونهم بهجعند النِبي 
 . #من يشاُء
J  ديثفقه الْح : 
، الفقري الصابرهذا الْحديث مسألة الْمفَاضلَة بني الغِني الشاكر وِفي : أوالً

وِممن علمناه ألَّف ، وألَّف فيها بعضهم، وهي مسألة مشهورة تكلم الناس فيها
ا مستقالسألة كتابه اهللا-العالمة ابن القيم : ِفي هذه الْمِحمفيها كتاب -ر ألَّف 

 كتابا  أيضا-رِحمه اهللا-وألَّف الصنعاِني ، "عدة الصابرين وذخرية الشاكرين"
ذكره ِفي ، "السيف الباتر ِفي الْمفَاضلَة بني الفقري الصابر والغِني الشاكر: "سماه

وهو كتاب بديع ليس له : وقال، وذكر أنه اختصره من كتاب ابن القيم، "العدة"
 ).’١١٣٥(ألَّفناه ِفي مكَّة سنة ، نظري

 ﴿: قوله تعالَى: ي الشاكروِمما احتج به لتفضيل الفقري الصابر على الغِن
: قال محمد بن علي بن الْحسين .]٧٥:الفرقان[ ﴾   

 . على الفقر ِفي الدنيا: ِبما صبروا. الْجنة: الغرفَة
خمسمائة وهو مقدار ، أن الفقراء يدخلون الْجنة قبل األغنياء بنصف يوم: ومنها

 . تى يتمنى األغنياء من الْمسلمني أنهم كانوا فقراءوورد بأربعني خريفًا، ح، سنة
أنَّ اهللا ما ذكر الدنيا إالَّ على سبيل الذَّم؛ فتارة يذكر الْمال أنه : ومنها

 . ]٧-٦:العلق[ ﴾       ﴿: كقوله تعالَى، سبب للطغيان
       ﴿: قال تعالَى، وتارة يذكر أنه سبب للبغي

 . ]٢٧:الشورى[ ﴾ 
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  .]١٥:التغابن[ ﴾   ﴿: وتارة يذكر الْمال بأنه فتنة
   ﴿: وتارة يذكر بأنَّ األموال واألوالد ال تقرب إلَى اهللا تعالَى

  .]٣٧:سبأ[ ﴾         
 اختار اهللا له أن جأن النِبي : وِمما استدل به أيضا على تفضيل الفقري الصابر

ا، ايكون فقرياهائن األرض فَأبزفَاتيح خعليه م تِرضوقال، فقد ع :$ وعلْ أَجب
 . #وِإذَا شِبعت حمدتك وشكَرتك، فَِإذَا جعت تضرعت ِإلَيك وذَكَرتك، يوما وأَشبع يوما

 . هذا خالصة ما استدل به من فَضل الفقري الصابر
 : جاب من فضل الغِني الشاكر على أدلة من فَضل الفقري الصابر فقالواوقد أ

،  فال دليل لكم فيها؛ ألن الصرب فيها عام ِفي جميع أنواع الصرب:أما اآلية
، والصرب على أداء الطَّاعة، فهو يعم الصرب عن الْمحارم ِلمن هو قَادر عليها بالْمال

وغري ، والفقر والْحاجة، كاألمراض واألوصاب، ات بأنواعهاوالصرب على االبتالء
 . ذلك

بل ربما ، فال يلزم من ذلك نقص درجة الغِني: وأما دخول الفقراء إلَى الْجنة
 . كان الغِني الذي يدخل الْجنة متأخرا أعلى درجة من الفقري الذي سبقَه بالدخول

فَإنما تكون مذمومة ِفي حق من أنفق الْمال : لدنيا والْمال وأما ما ذَم اهللا به ا
  ﴿: �قال ، أما من أنفقه ِفي طاعة اهللا فهو محمود، ِفي معصية اهللا

  .]٢٥-٢٤:الْمعارج[ ﴾     
 ﴾                    ﴿: وقال تعالَى

 . ]٧-٥:الليل[
، جمع اهللا له بني درجتي الغِني الشاكر والفقري الصابر فقد جوأما النِبي 

 . -عليه الصالة والسالم-فكم قد أتاه من الْمال فأباه وأنفقه ِفي طاعة مواله 
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 كَانَ يجهز كل الوفود على كَثرِتهم ِفي جأن النِبي : ومن األدلة على ذلك
لك فقد مات ودرعه مرهونة عند يهودي ومع ذ، السنوات األخرية بعد فتح مكَّة

 . ِفي ثالثني صاعا من شعري أخذها نفقة ألهله
ذَِلك $: جقول النِبي : ومن األدلة على تفضيل الغِني الشاكر على الفقري الصابر

 . ِفي هذا الْحديث. #فَضلُ اهللا يؤِتيِه من يشاُء
: قال من فَضلَ الغِني الشاكر على الفقري الصابر" : العدة"قال الصنعاِني ِفي 

 : وكلمات للخري جامعة، لنا أدلة واسعة
، كالزكاة، أنَّ اهللا أثنى على أعمال ِفي كتابه ال تتم إالَّ لألغنياء : األول

ورعاية ، وتجهيز الغزاة، والِْجهاد ِفي سبيل اهللا بالْمال، واإلنفاق ِفي وجوه الرب
اويجالْمقَاب، حالر ة، وفَكبسغوأين يقع صرب الفقري من ، واإلطعام ِفي يوم الْم

فرحة الْمضطر الْملهوف الْمشرف على الْهالك؟ وأين يقع صربه من نفع الغِني ِبماله                        
ِفي نصرة دين اهللا وإعالء كلمته وكسر أعدائه؟ وأين يقع صرب أهل الصفَّة من إنفاق                  

 ؟ # الْيوِمما ضر عثْمانَ ما عملَ بعد          $ : ج  النفَقَات حتى قال النِبي          تلك�عثمان    
واألغنياء الشاكرون سبب لطاعة الفقراء الصابرين إياهم بالصدقَة : قالوا

فَلَهم نصيب وافر من أجور ، ورعايتهم على طاعتهم، واإلحسان إليهم، عليهم
كَما يفيده ما ، هم باإلنفاق وطاعتهم الَِّتي تخصهمالفقراء زيادة على أجور

من فَطَّر صاِئما $:  مرفُوعا� من حديث سلْمان -رِحمه اهللا-أخرجه ابن خزيمة 
ن أَجِرِه وكَانَ لَه ِمثْلُ أَجِرِه ِمن غَيِر أَنْ ينقُص م، وعتق رقَبته ِمن الناِر، كَانَ مغِفرةً ِلذُنوِبِه

 . فقد حاز الغِني الشاكر بضيافة هذا مثل أجر الفقري الذي فَطَّره. #شيٌء
وهي ثَمرة من ثَمرات ، وفوائدها ال تحصى، وفَضائل الصدقَة معلومة: قالوا

 . بتصرف قليل) ٨٨/ ٣(للصنعاِني " العدة" من ’ا. الغِني الشاكر
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رجحان الغِني : وتبين ِمما ذَكَرناه،  به الفريقانوهذه خالصة ما احتج
ومعلوم أنه ال مكان للفقري غري الصابر وال للغِني غري ، الشاكر على الفقري الصابر
 . الشاكر ِفي هذه الْمفَاضلَة

، يؤخذ من الْحديث مشروعية هذا الذكر عقب الصالة الْمفروضة: ثانيا
، فتلك تسع وتسعون كلمة،  من سبح اهللا وحمده وكبره ثالثًا وثالثني مرةوأنَّ

يحِيي ، ولَه الْحمد، لَه الْملْك، الَ ِإلَه ِإالَّ اهللا وحده الَ شِريك لَه$: وقال تمام الِْمائة
ِميتيو ،ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع وهخل#وا فيها؛ فإنه قد أصاب  عقب كل فريضة مص

 . وحاز أجرا وفريا، خريا كثريا 
هل يكون بإفراد التسبيح حتى يبلغ من : اختلف ِفي كيفية هذا الذكر: ثالثًا

، سبحان اهللا: ومثل ذلك التحميد والتكبري؟ أو يقول، مجموعه ثالثًا وثالثني
ثُم يقول تمام ، الثًا وثالثنيواهللا أكرب حتى يبلغ من مجموعهن ث، والْحمد هللا

وهو على كل ، وله الْحمد، له الْملك، ال إله إالَّ اهللا وحده ال شريك له: الِْمائَة
 شيء قدير؟

 قد فَضلَ -رِحمه اهللا-وإن كان أبو صاِلح ،  جواز الْجميع:والذي يظهر ِلي
 . واهللا أعلم، الْجمع

أَالَ أُعلِّمكُم شيئًا $: جة ال تنال إالَّ بالعمل؛ لقوله أنَّ درجات الْجن: رابعا
كَمدعب نِبقُونَ ِبِه مستو قَكُمبس نِركُونَ ِبِه مدديث# ...تالْح  . 

 من -رضوان اهللا عليهم-ما كان عليه الصحابة : يؤخذ منه: خامسا
 . Tتقَرب من اهللا الْمنافَسة على أعمال الْخري الَِّتي 

، أنَّ الْمنافَسة ِفي أعمال اآلخرة محمودة؛ بل مطلوبة ومأمور ِبها: سادسا
 . ِبخالف الْمنافَسة ِفي الدنيا فَإنها مذمومة
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، ِميصٍة لَها أَعالَم صلَّى ِفي خجأَنَّ النِبي $: لعن عاِئشةَ  ]١٣٠[
، )١(اذْهبوا ِبخِميصِتي هِذِه ِإلَى أَِبي جهٍم: فَلَما انصرف قَالَ، فَنظَر ِإلَى أَعالَِمها نظْرةً

#وائْتوِني ِبأَنِبجاِنيِة أَِبي جهٍم؛ فَِإنها أَلْهتِني آِنفًا عن صالَِتي
)٢(. 

<|†�Ö] 

J   موضوع   الة    : ديث الْحلهي عن الصعن   ويشغل القلب  ، استحباب إزالة ما ي
 . الْخشوع فيها

                                                 

" العدة على شرح العمدة"هكذا سماه الصنعاِني ِفي ، أبو جهم حذَيفَة بن عامر القرشي الصحاِبي الْجليل) ١(
وال ِفي ، "التهذيب" أجد له ترجمة ِفي ولَم، أو عبيد بن حذيفة، عامر بن حذيفة: وسماه النووي، له
 . وال ِفي السنن، للذَّهِبي؛ ألنه ليس له رواية فيما يظهر ِفي الصحيحني" الكاشف"وال ِفي ، "التقريب"

ونسبه ِفي بِني ، أبو الْجهم بن حذيفَة: فقال، "اإلصابة"لكن ترجمه ِفي حرف الِْجيم من الكُنى ِفي 
: قال الزبري بن بكار وابن سعد. اسمه عبيد: وقيل، اسمه عامر: خاري وجماعةقال الب: وقال، عدي

 . وِفي زمن ابن الزبري، حضر بناء الكعبة ِفي الْجاهلية، ونقل عن البغوي أنه كان من الْمعمرين
نت وِفي حديث فاطمة ب، ثُم أورد حديث الْخميصة هذا، ثبت ذكره ِفي الصحيحني: ثُم قال

وهو غري أِبي جهم  ، وهو من مسلمة الفتح. #وأَما أَبو جهٍم فَالَ يضع عصاه عن عاِتِقهِ   $: قيس
 .بتصرف. ’ا. الْحارث بن الصمة األنصاري

كَراهة الصالة ِفي ثوب : وأخرجه مسلم ِفي باب، )١٩٠/ ٧(، )١٠٤/ ١(أخرجه البخاري ) ٢(
 ).٢/٤٢٣(والبيهقي ، )٤٠٥٢(م وأبو داود برق، له أعالم
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J  اتدفرالْم  : 
 . كساء مربع له أعالم: الْخميصة
 . منبجانية: وقيل، كساء غليظ: األنبجانية

 . سلَّم من صالته: أي: فلما انصرف
 . أشغلتِني: ألْهتِني
  .الوقت الذي قبل قول ذلك: آنفًا
J  اِليمى اإلجعنالْم  : 

وإزالة كل ما يشغل أو ،  شديد االهتمام بأمر الصالةجكَانَ رسول اهللا 
وعند حضور الطَّعام ، ينقص الْخشوع فيها؛ لذلك نهى عن الصالة مع االحتقان

ِتي وهنا كَِره الصالة ِفي الْخميصة؛ ِلما فيها من األعالم الَّ، ووجود التوقان إليه
 . فتذهبه أو تنقصه، تلهي عن الْخشوع فيها

J  ديثفقه الْح : 
يؤخذ من الْحديث دليل على طلب الْخشوع ِفي الصالة واإلقبال : أوالً

فأخرج ، وِمن ثَم نهى عن زخرفَة الْمساجد    ، وإزالة كل ما يذهبه أو ينقصه      ،  عليها 
قال :  قال�صححه األلباِني عن ابن عباس و، بناء الْمساجد: أبو داود ِفي باب

لَتزخِرفُنها كَما : قَالَ ابن عباٍس. ما أُِمرت ِبتشِييِد الْمساِجِد$: جرسول اهللا 
 . #زخرفَِت الْيهود والنصارى

اهى الناس ِفي  الَ تقُوم الساعةُ حتى يتب$:  قَالَج أنَّ النِبي :�وعن أنس 
 . وصححه األلباِني. #الْمساِجِد

 اهللا  قَالَ رسول   :  قَالَ �عن أنس    ،   تشييد الْمساجد      :   وروى ابن ماجه ِفي باب        
 . صححه األلباِني. #الَ تقُوم الساعةُ حتى يتباهى الناس ِفي الْمساِجِد$: ج
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 يجمع ِفي السفَِر جكَانَ النِبي :  قَالَبعن عبِد اِهللا بِن عباِس  ]١٣١[
 .#ويجمع بين الْمغِرِب والِْعشاِء، بين صالَِة الظُّهِر والْعصِر ِإذَا كَانَ علَى ظَهِر سيٍر

<|†�Ö] 

J  ديثمع بني الصالتني ِفي: موضوع الْحفَرالْجالس  . 
J  اتدفرالْم  : 

 . إذا كان جادا ِفي السفَر: أي: على ظهر سير
،  الكالميقع ِفي مثل هذا اتساعا ِفي           "  الظهر  "ولفظ   :  -رِحمه اهللا   -قال ابن حجر      

 . كَأنَّ السري كان مستندا إلَى ظهر قوي
J  اِليمى اإلجعنالْم  : 

ن بني سائر الشرائع السماوية بالسماحة  مجتمتاز شريعة نبينا محمد 
 . وإزاحة كل حرج ومشقَّة عن الْمكَلفني أو تخفيفهما، واليسر

الْجمع ِفي السفَر بني الصالتني : ومن التخفيفَات الْمرموقَة ِفي شريعتنا
ما وتأخريا والْمغرب والعشاء تقدي، وهي الظهر والعصر، الْمشتركتني ِفي الوقت

 أنه كان ج يروي عن النِبي �فَهذا ابن عباس ، ِفي وقت إحداِهما مقصورتني
 . والْمغرب والعشاء إذا كان على ظهر سير، يجمع بني الظهر والعصر
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J  ديثفقه الْح : 
هِر  يجمع ِفي السفَِر بين صالَِة الظُّجكَانَ رسولُ اهللا $: قولهِفي : أوالً

: دليل ِلمن قَالَ. #ويجمع بين الْمغِرِب والِْعشاِء، والْعصِر ِإذَا كَانَ علَى ظَهِر سيٍر
، مالك: ومنهم األئمة الثالثة، وهم الْجمهور، إنَّ الْجمع ِفي السفَر مشروع

ومعاودته ،  على الشيء االستمرار-ِفي الغالب-تقتضي " كان"وأحمد؛ ألنَّ ، والشافعي
 . مرة بعد مرة

وأبو حنيفة وصاحباه إلَى أنَّ الْجمع ال يشرع إالَّ ، وابن سريين، وذَهب الْحسن
الْجمع على : وحملوا ما ورد ِفي الْجمع من نصوص، ِفي عرفَة ومزدلفة فقط

 . خرى ِفي أول وقتهاوتقديم األ، تأخري األولَى إلَى آخر وقتها: وهو، الصوري
وهذا ، أنَّ الْجمع شرع إلزالة الْمشقَّة والْحرج عن األمة: ���ورد عليهم 

 : أكثر مشقَّة من جمع الصالتني ِفي وقت إحداِهما ألمور
، ألنَّ معرفة أوائل األوقات وأواخرها ال يتسنى لكثري من الْخاصة: أوالً

 !! فكيف بالعامة؟
ألنَّ ذلك يوجب تكرار النزول لكي يعرف أوائل األوقات وأواخرها : نياثا

وذلك ، وِفي هذا مشقَّة أكثر من النزول ألداء الصالة ِفي وقت إحداِهما، بالظل
    ﴿: يناِفي رفع الْحرج الذي امتن اهللا به على عباده؛ حيث يقول

 . ]٧٨:الْحج[ ﴾  
وحملها    ، ألحاديث الواردة ِفي الْجمع ِفي السفَر صحيحة وصريحة             أن ا : ثالثًا  

 . ِبموجبهاال يعذَر أحد عن األخذ ِبها والعمل         ، على ما ذُِكر تعطيل لسنة ثابتة         
السفَر ومن هذا تعلم أنَّ مذهب الْجمهور هو الْحق؛ ألن الْجمع بني الصالتني ِفي 

 .  جبلومعاذ بن، وعبد اهللا بن عمر، وأنس بن مالك، عباسصح من حديث ابن 
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.   إلَخ#...يجمع ِفي السفَِر بين صالَِة الظُّهِر والْعصِر $: يؤخذ من قوله: ثانيا
سواء كان تقديما أو تأخريا؛ ألنَّ حديث ابن ، دليلٌ ِلمن قَالَ ِبجواز الْجمع مطلقًا

 . فيدخل تحته التقديم، مطلَقعباس 
كَانَ $: ولفظه عند البخاري، لكن قيد ِفي حديث أنس ِبما إذا جمع تأخريا

 ِبيِرجالنصقِْت الْعِإلَى و رالظُّه رأَخ سمِزيغَ الشلَ أَنْ تلَ قَبحتِإذَا ار  ، عمجي ثُم
وإذا زاغت ولَم يرتحل؛ صلَّى : أي. #ثُم رِكب، ى الظُّهروِإذَا زاغَت صلَّ، بينهما

 . الظهر ثُم ركب
،   عن أنس  ،  عن ابن شهاب   ، وهو الْمحفُوظ عن عقيل       " : الفتح   "قال الْحافظ ِفي      

:  شبابة فقالعن، عن إسحاق بن راهويه       ،  لكن روى اإلسماعيلي عن جعفر الِْفرياِبي           
 . #ثُم  ارتحلَ، زالَِت الشمس؛ صلَّى الظُّهر والْعصر جِميعاِإذَا كَانَ ِفي سفٍَر فَ$

حدثنا : حدثنا محمد بن يعقوب األصم قال: ورواه الْحاكم ِفي األربعني قال
 )١(عبد اهللاحدثنا محمد بن :  قَالَ-أحد شيوخ مسلم-محمد بن إسحاق الصغاِني 

فَِإنْ زاغَِت الشمس قَبلَ أَنْ يرتِحلَ؛ صلَّى الظُّهر $: وفيه، ر الْحديثفَذَكَ.. الواسطي 
ِكبر ثُم رصالْعد: قال صالح الدين العالئي. #وبتصرف"الفتح"نقالً عن . ’ا. جي  . 

،   وإسحاق إمام فتقبل زيادته         ، أنَّ زيادة الثقة مقبولة      : القاعدة االصطالحية         : قلت 
 .  الْحاكموقد حصلَت له الْمتابعة ِبما ِفي سند         ،  الْمتفَرد عنه إمام أيضا         وجعفر

بل قد صح    ،  وعلى هذا فليس الْمعول ِفي جمع التقديم على حديث أنس فقط              
،  جحيفَةجمع التقديم من حديث أِبي جحيفَة الْمتفَق عليه من طريق عون بن أِبي                       

                                                 

، حسان بن عبد اهللا الواسطي: والصواب، محمد بن عبد اهللا الواسطي" الفتح"هكَذَا هو ِفي ) ١(
، "سنن البيهقي"والتصويب من ، عن عقيل، عن الليث بن سعد، عن مفضل بن فَضالة

 ".إرواء الغليل"و، "تهذيب الكَمال"و
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فأُِتي ،  ِبالْهاِجرِةجخرج علَينا رسولُ اهللا $: ولفظ رواية عون، والْحكم بن عتيبة
والْمرأَةُ والِْحمار يمرونَ ، فَصلَّى ِبنا الظُّهر والْعصر وبين يديِه عنزةٌ، ِبوضوِء فَتوضأَ

 . #ِمن وراِئِهما
انَ ِفي  كَجأَنَّ النِبي $: داود بلفظومن حديث معاذ بن جبل عند أِبي 

غَزوِة تبوك ِإذَا ارتحلَ قَبلَ أَنْ تِزيغَ الشمس؛ أَخر الظُّهر حتى يجمعها ِإلَى الْعصِر 
ثُم ، يعاوِإذَا ارتحل بعد زيِغ الشمِس؛ صلَّى الظُّهر والْعصر جِم، فَيصلِّيها جِميعا

اراِء، سالِْعش عا ملِّيهصى يتح ِربغالْم ر؛ أَخِربغلَ الْملَ قَبحتكَانَ ِإذَا ارِإذَا ، وو
#ارتحل بعد الْمغِرِب؛ عجل الِْعشاَء فَصالَّها مع الْمغِرِب

)١( . 
ِبمثل . #.. كَانَ ِفي غَزوِة تبوك جِبي أنَّ الن$: وروى الترمذي عن معاذ بن جبل

وِإذَا ارتحلَ بعد زيِغ الشمِس؛ عجلَ الْعصر ِإلَى $: إالَّ أنَّ فيه، حديث أِبي داود
صحيح ، وقال ِفي الْمغرب مثل ذلك. #ثُم ارتحلَ، وصلَّى الظُّهر والْعصر جمِيعا، الظُّهِر

 ). ٧٨٥(وصحيح اإلرواء ، )١١٠٦(وصحيح أِبي داود ، )٤٥٥(رمذي سنن الت
صحيح، وعزاه : وقال) ٢٨/ ٣(وذكر ِفي اإلرواء تحت الرقم الْمذكور 

حدثنا قتيبة بن : وكلهم قالوا) ٢٤٢، ٥/٢٤١(وأحمد ، والترمذي، ألِبي داود
عامر بن عن أِبي الطفيل ، عن يزيد بن أِبي حبيب، حدثنا الليث بن سعد: سعيد
 .  الْحديث#... كَانَ ِفي غَزوِة تبوك جأَنَّ النِبي $: عن معاذ بن جبل، واثلة

ال نعرف ، تفَرد به قتيبة، حديث حسن غَريب: وقال الترمذي: إلَى أن قال
حديث : وقال ِفي مكان آخر من الصفحة األخرى، أحدا رواه عن الليث غريه

حيحص نسح.  
                                                 

 .صحيح: وقَالَ، )١٠٨٠(رقم ، لأللباِني" صحيح سنن أِبي داود) "١(
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رجاله كلهم ثقات ، وأنا أرى أن الْحديث صحيح: -األلباِني: يعِني-قلت 
 . رجال الستة

فراجع كالمه ِفي ذلك مع الرد ، وقد أَعلَّه الْحاكم ِبما ال يقدح ِفي صحته
 ). ١٨٨، ١/١٨٧" (زاد الْمعاد"عليه ِفي 

 . وعلته واهية، وإسناده صحيح): ٣/٢٥" (إعالم الْموقعني "ولذلك قال ِفي 
 :  وغاية ما أعل به علتان●

 . تفرد قتيبة به أو وهمه فيه: األولَى
 . عنعنة يزيد بن أِبي حبيب: واألخرى

فال يضر تفرده كَما هو مقَرر ِفي ، أن قتيبة ثقة ثبت: والْجواب عن األولَى
والظن ال يغِني من ، نوأما الوهم فَمردود؛ إذ ال دليل عليه إالَّ الظ، علم الْحديث

 . ولو فتح هذا الباب لَم يسلم لنا حديث، وال يرد به حديث الثقة، الْحق شيئًا
،   بالتدليسفهو أن يزيد بن أِبي حبيب غري معروف        : والْجواب عن العلة األخرى         

وتوفِّي  ،)’١٢٨( وتوفِّي سنة ،)’٥٣(وقد أدرك أبا الطفيل حتما؛ ألنه ولد سنة 
 . سنة) ٤٧(وعمر يزيد حينئٍذ ، طفيل سنة مائة أو بعدهاأبو ال

 . ِفي تصحيح حديث قتيبة هذَا ِبما ال مزيد عليه-رِحمه اهللا-وقد أَطَالَ 
وليس ِفي شيء من هذه الطرق عن أِبي الزبري ذكر ِلجمع : قلت: ثُم قال

، زيادة الثقة مقبولةوال يضره؛ ِلما تقَرر أن ، التقديم الوارد ِفي حديث قتيبة
على أن ، بل تابعه الرملي وإن خالفه ِفي إسناده كَما سبق، السيما ولَم ينفرد به

 . �ِلهذه الزيادات شاهدا قويا ِفي بعض حديث أنس 
عن شبابة بن سوار ، عن إسحاق بن راهويه، هي رواية الفرياِبي: قلت

 . #م رِكبصلَّى الظُّهر والْعصر ثُ$: بزيادة
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أَالَ أُحدثُكُم عن $: ولفظه، ثُم أورد لَهما شاهدا من حديث ابن عباس
كَانَ ِإذَا زاغَِت الشمس ِفي : قَالَ. بلَى: قُلْنا:  ِفي السفَِر؟ قَالَجصالَِة رسوِل اهللا 

لَ أَنْ يِر قَبصالْعِر والظُّه نيب عمِزِلِه جنم كَباذ.  إلَخ#...رعوعزاه ، مثل حديث م
والبيهقي ، )١٤٩(والدارقطِني ، )٣٦٨، ٣٦٧/ ١(وأحمد  ، )١١٦/ ١(للشافعي 

عكرمة عن  ،  من طريق حسني بن عبد اهللا بن عبيد اهللا بن عباس                   ، ) ١٦٤، ١٦٣/ ٣(
 . وحسني هذا ضعيف: قلت: ثُم قال، وكريب كالهما عن ابن عباس

 . واختلف عليه فيه): ٢/٤٨" (التلخيص"حافظ ِفي قال الْ
، إالَّ أن علته ضعف حسني، وجمع الدارقطِني ِفي سننه بني وجوه االختالف فيه

 . وغفل ابن العرِبي فَصحح إسناده، وكأنه باعتبار الْمتابعة. إنَّ الترمذي حسنه: ويقَال
عن  ،  بد الْحميد الْحماِني ِفي مسنده           لكن له طريق أخرى أخرجها يحيى بن ع           

 . �عن ابن عباس ، عن مقسم، عن الْحكَم، عن الْحجاج، أِبي خالد األحمر
عن  ، عن إسماعيل بن أِبي أويس، "األحكام"وروى إسماعيل القاضي ِفي 

 �عن ابن عباس ، عن كريب، عن هشام بن عروة، عن سلَيمان بن بالل، أخيه
 . نحوه

عِني- قُلتات : -األلباِني: يعابتذه الْماس ِبهديث صحيح عن ابن عبفَالْح
، فهو شاهد آخر ِلحديث معاذ من رواية قتيبة، وقَواه البيهقي بشواهده، والطرق

 . وهي تدل على حفظه وقوة حديثه
، حابةوعلى هذا فَقَد صح جمع التقديم من رواية ثالثة من الص: قلت

 : وهم
حدثنا  : عند اإلسماعيلي من طريق جعفر الفرياِني: أنس بن مالك -١

، عن ابن شهاب الزهري، عن عقيل، أنبأنا شبابة بن سوار: إسحاق ابن راهويه
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ثُم ، وِإذَا زالَِت الشمس قَبلَ أَنْ يرتِحلَ؛ صلَّى الظُّهر والْعصر$: وفيه، عن أنس
حتلَار# . 

العباس   من طريق محمد بن يعقوب أِبي      "  األربعني  "وله متابع رواه الْحاكم ِفي      
عن الْمفضل ، عن حسان بن عبد اهللا، عن محمد بن إسحاق الصنعاِني، األصم

ظُّهر وِإذَا زاغَِت الشمس قَبلَ أَنْ يرتِحلَ؛ صلَّى ال$: وفيه، عن عقيل، بن فَضالَة
رصالْعلَ، وحتار ثُم# . 

كَما تقَدم بيانه بشواهده الَِّتي تؤكد أن قتيبة بن : من طريق معاذ بن جبل -٢
 . سعيد قد حفظ الْحديث سندا ومتنا

وصح بالْمتابعات؛ ولذلك فإنه قد وجب الْمصري : من طريق ابن عباس -٣
 . جعن نِبي الْهدى  إلَى جمع التقديم؛ لصحته

وأحمد بن حنبل ِفي الْمشهور ، وإلَى جواز جمع التقديم ذَهب الشافعي
 . وهو رواية عن مالك، عنه

دليل ِلمن خصص الْجمع . #ِإذَا كَانَ علَى ظَهِر سيٍر$: يؤخذ من قوله: ثالثًا
 . ورواية عن مالك، ن الْمالكيةوهو مروي عن ابن حبيب م، بالسائر دون النازل

:  �لكن روى أبو داود بإسناد رجاله رجال الصحيحني عن معاذ بن جبل                
يجمع بين  جفَكَانَ رسولُ اهللا ، ِفي غَزوِة تبوك جأَنهم خرجوا مع رسوِل اهللا $

ثُم خرج فَصلَّى الظُّهر ، ر الصالَةَ يومافَأَخ، والْمغِرِب والِْعشاِء، الظُّهِر والْعصِر
 . #فَصلَّى الْمغِرب والِْعشاَء جميعاثُم خرج ، ثُم دخلَ، والْعصر جِميعا

ثُم خرج ، ثُم دخلَ، ثُم خرج فَصلَّى$: قوله": األم"قال الشافعي ِفي 
 . فَللمسافر أن يجمع سائرا ونازالً، وهو نازل ال يكون إالَّ. #فَصلَّى

ِفي هذا أوضح دليل على الرد : وحكى الْحافظ عن ابن عبد الرب أنه قال
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 .’ا )١(وهو قاطع لاللتباس، ال يجمع إالَّ من جد به السري: على من قَالَ
قاله عطاء، وجمهور ، ويجوز الْجمع بني الصالتني ِفي السفَر سائرا ونازالً

وهو ، ورواية عن أحمد، وابن الْمنذر، وإسحاق، والشافعي، أهل الْمدينة
 . الْمشهور عند أصحابه والْمرجح عندهم

، وروي عن أحمد جواز جمع الصالة الثانية إلَى األولَى": الْمغِني"قال ِفي 
 . وعليه أكثر األصحاب، وهذا هو الصحيح

وإن أحب أن يجمع بني ، األول هو الفضيلة واالستحباب: ل القاضيقا
نازالً كان أو سائرا أو مقيما ِفي بلد إقامة ال ، الصالتني ِفي وقت األولَى منهما

، وإسحاق، والشافعي، وجمهور علَماء الْمدينة، وهذَا قول عطَاء، تمنع القصر
اذ بن جعا روى منذر ِلملوابن الْماذ بن جبل، بعديثَي مأورد ح اس ، ثُموابن عب

 . السابقني ِفي جمع التقديم
أَنَّ معاذَ $: عن أِبي الطفيل، وروى مالك ِفي الْموطَّأ عن أِبي الزبري: ثُم قال

 ج انَ رسولُ اهللا     فَكَ ،  ِفي غَزوِة تبوك      ج ابن جبلَ أَخبره أَنهم خرجوا مع رسوِل اهللا           

     نيب عمجرِ  يصالْعِر واءِ     ،   الظُّهالِْعشِرِب وغالْما     : قَالَ ،  وموالَةَ يالص رفَأَخ  ،    جرخ ثُم
# جِميعاثُم خرج فَصلَّى الْمغِرب والِْعشاءَ       ،  ثُم دخلَ ،  فَصلَّى الظُّهر والْعصر جِميعا     

)٢(. 
وفيه أوضح الدالئل وأقوى ، هذَا حديث صحيح اإلسناد: ابن عبد الربقال 

ال يجمع بني الصالتني إالَّ إذا جد به السري؛ ألنه : الْحجج ِفي الرد علَى من قَالَ
يخرج فيصلي الصالتني ، كان يجمع وهو نازل غري سائر ماكث ِفي خبائه

ويجمع بني الصالتني من غري ، ثُم يخرج فيقيمها، ثُم ينصرف إلَى خبائه، جميعا
                                                 

 ).١٢/١٩٦(البن عبد الرب " التمهيد) "١(
 ).٢٧٣، ٢٧٢/ ٢(الْمغِني ) ٢(
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 . )١(أن يجد به السري
جمعه : ويدل على جمع التقديم: وقال ابن القيم عن شيخ اإلسالم ابن تيمية

وال يقطعه بالنزول لصالة العصر مع ، بعرفة بني الظهر والعصر؛ ِلمصلحة الوقوف
 .’ا. )٢(لك ألجل الْمشقَّة والْحاجة أولَىكذ، إمكان ذلك بال مشقَّة بالْجمع

دليل علَى جواز .  الْحديث#...كَانَ يجمع ِفي السفَِر $: قولهِفي : رابعا
وسيأِتي االختالف ِفي السفَر الذي يجوز فيه ، الْجمع ِفي كل ما يسمى سفَرا

 . قَدمومنع ذلك أبو حنيفة وأصحابه كما ت، الْجمع والقصر
:   وقال أبو حنيفة وأصحابه    ): ١٩٨/ ١٢" (التمهيد  " قَالَ ابن عبد الرب ِفي كتابه     

ال ِفي ، ال صحيح وال مريض،  يجمع أحد بني الصالتني ِفي سفَر وال حضرال
ثُم ينزل ، إالَّ أنَّ للمسافر أن يؤخر الظهر إلَى آخر وقتها، صحو وال ِفي مطَر

وكذلك ، ثُم يمكث قليالً ويصلي العصر ِفي أول وقتها،  ِفي آخر وقتهافيصليها
 . الْمريض

 . )٣( غريإالَّ بعرفَة والْمزدلَفَة ال، فَأما أن يصلِّي صالة ِفي وقت األخرى فال: قالوا
 ِفي على ما جمعت، وأجازت الْهادوية الَِّتي تقَمصت الزيدية واشتهرت ِبها

مذهبها من الرفض واالعتزال قالت ِبجواز الْجمع ِفي الْحضر لكل مشغول بطاعة 
وعلى هذا يجري العمل ِفي مساجد الزيدية ، أو مباح ينفعه تقديما أو تأخريا
                                                 

وانظر ، )٢٢٠ص(إلَى ِنهاية ) ١٩٣/ ١٢(البن عبد الرب " التمهيد"انظر بحث الْجمع ِفي ) ١(
نظر بحث الْجمع أيضا وا، تحقيق األرناؤوط) ٤٧٧/ ١" (الْهدي النبوي"بحث الْجمع ِفي 

 .وما بعدها نشر وتوزيع رئاسة البحوث) ٥٢٨/ ٢" (فتح الباري"ِفي 
 ).١/٤٨٠" (الْهدي) "٢(
 ).١٢/١٩٨(البن عبد الرب " التمهيد) "٣(
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    ﴿: دائما من غري نكري؛ ناسني أو متناسني قول اهللا تعالَى
  .]١٠٣:النساء[ ﴾  
كني ما ثَبت ِفي السنن الصحيحة الصريحة ِفي الْمواقيت إلَى ما قَرره وتار

    ﴿: وحق عليهم قول اهللا تعالَى، شيوخهم وقَادتهم وكرباؤهم
  .]٦٧:األحزاب[ ﴾   

وللمريض    :  الذي هو الكتاب الْمعتمد لديهم ِفي األحكام           "  األزهار  "قال ِفي كتاب    
،  والْمشغول بطاعة أو مباح ينفعه، والْخائف، والْمسافر ولو ِلمعصية، متوضئالْ

وال يسقط الترتيب ، جمع التقديم والتأخري بأذان لَهما وإقامتني: وينقصه التوقيت
 . ويصح التنفل بينهما، وإن نسي

ا على ما ورد رد) ١٩٢/ ١" (السيل الْجرار" ِفي -رِحمه اهللا-قال الشوكاِني 
وهذا كله ظُلُمات بعضها ، وأثبت ِلمن عداهم جمع الْمشاركة: ِفي الفقرة السابقة

 . وخبط يتعجب الناظر فيه إذا كان له أدنى تمييز، فوق بعض
وقد كان فيهم الْمريض ، أنَّ هذا القول لَم يسمع ِفي أيام النبوة: والْحاصل

فَِإنْ لَم تستِطع  ، صلِّ قَاِئما$: جوفيهم من قَالَ له رسول اهللا ، كثريةوأهل العلل ال
 . #فَِإنْ لَم تستِطع فَعلَى جنٍب، فَقَاِعدا

وال جاَء ِفي ذلك ، ولَم يسمع بأنه أمر أحدا منهم بتأخري الصالة عن وقتها
 . حرف واحد من كتاب وال سنة

ي ابة بعد موته وهكذا لَمحع شيء من ذلك ِفي عصر الصوال ِفي ، جسم
وال من سائر ، ولَم يقُلْ بذلك أحد من أهل الْمذَاهب األربعة، عصر من بعدهم

فمثل هذه الْمسائل من عجائب الرأي الذي اختص به أهل أرضنا، ، أهل األرض
 ... اللَّهم غُفرا 
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، ذكره الْمصنف من جواز الْجمع ِلمشغول بطاعةوأما ما : إلَى أن قال
فليت شعري ما هي هذه الطَّاعة الَِّتي يجب تأثريها على الصالة الَِّتي هي رأس 

والَِّتي ليس بني العبد وبني الكفر إالَّ مجرد ، وهي أحد أركان اإلسالم، الطَّاعات
 !تركها؟

 للمشغول ِبمباح ينفعه وينقص تجويزهم الْجمع: وأعجب من هذا وأغرب
فإنَّ جميع الناس إالَّ النادر يدأبون ِفي أعمال الْمعاش العائد لَهم ، ِفي التوقيت

وإذا وقَّتوا فقد تركوا ذلك العمل وقت طَهارِتهم وصالِتهم ومشيهم إلَى ، ِبمنفَعة
 . -اصلُّوا الصالة ِفي أوقاِته: ومعنى وقَّتوا-الْمساجد 
ولَهم جمع ، فَعلَى هذَا هم معذُورون عن التوقيت طول أعمارهم: قال

وتساهل ِبجانب هذه العبادة          ،  وهذا تفريط عظيم       ، الصالة ما داموا على قيد الْحياة        
 .  األخرويةوإفراط ِفي مراعاة جانب األعمال الدنيوية على األعمال               ، العظيمة  

يقوم   يشتغلون باألعمال الَِّتي          ج ِفي أيام الرسول    ببة وقد كان الصحا   
الْحرث ومنهم من هو ِفي عمل       ، فمنهم من هو ِفي األسواق     ، ِبها ما يحتاجون إليه        

 أنه جولَم يسمع عن الرسول ، ومنهم من هو ِفي تحصيل علَف ماشيته، ونحوه
وال بلغنا أنَّ أحدا منهم طلب من ، وقَاِتهاعذَر أحدا عن حضور الصالة ِفي أ

 .  أن يرخص له؛ لعلمهم أنَّ هذا ال يسوغُه الشرعجالرسول 
مع الثالثة : قلتا من غري عذر من أعذار الْجا وأبدمع دائمغ الْجوس نم

نه؛ فَقَد اتخذَه استنادا إلَى قول شخص بعي، والْمطَر، والْمرض، السفر: الَِّتي هي
          ﴿: ودخلَ ِفي هذه اآلية، مشرعا

وليعد للسؤال جوابا؛ ألنه رفَض النصوص الشرعية الدالة  .]٢١:الشورى[ ﴾ 
فَإلَى اهللا ، وأخذ بقول من ليس ِبمعصوم، على التوقيت من كتاب وسنة وما أكثرها
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 . ]٢٢٧:الشعراء[ ﴾     ﴿: يه الْملتقَىوبني يد، الْمشتكَى
 ِفي الْمدينة  جوأما التمسك ِبحديث جمعه : -رِحمه اهللا-قال الشوكَاِني 

وحمله بعضهم على ، وتأوله كثري من الراوين للحديث، فَهذَا وقَع مرة واحدة
وقد أفردنا هذا البحث برسالة ، الْجمع الصوري؛ لتصريح جماعة من رواته بذلك

 .’ا. ما ينتفع به طالب الْحق" الْمنتقَى"وذكرنا ِفي شرح ، مستقلَّة
أَراد أَالَّ : ِلم فَعلَ ذَِلك؟ قَالَ$: حديث ابن عباس قَالَ راويه لَما سئلَ: قلت
هتأُم ِرجحي# . 

 أراد أن يشرع - وسالمه عليهصلَوات اهللا-أنه : -واهللا أعلم-ومعنى ذلك 
كأن يقع مثالً حريق والناس يدأبون على إطفائه وإنقاذ ، ألمته شرعا للضرورات

، والناس ِفي إنقاذ األرواح واألموال، أو دهمهم سيل أو فَيضان، من يمكن إنقاذه
 تحت األبنية والناس يدأبون ِفي إنقاذ من، أو حصل زلزال تهدمت بسببه أبنية

، أو يكون لإلنسان مريض ال يوجد له أحد غريه، لعلهم يجدون بعضهم أحياء
 . فهذا يجوز له الْجمع لتمريض مريضه، فإذا تركه تضرر

 : أنَّ مذهب الْجمهور وسطٌ بني اإلفراط والتفريط:وِمما سبق يتبين
 .  منعوا الْجمع ِفي غري عرفَة ومزدلفَةالذين: فاإلفراط ِفي مذهب الْحنفية

الذين أجازوا الْجمع ألي عمل من أعمال : والتفريط ِفي مذهب الْهادوية
بل قد أسقطوا وقت العصر ، بل قد اتخذه أتباع هذا الْمذهب ديدنا، الدنيا

 . فإنا هللا وإنا إليه راجعون، والعشاء من الِْحساب
وقد تقَدم القول ِفي جمع  : )١("التمهيد" ِفي -رِحمه اهللا- ابن عبد الرب قال

فإنه ال يجوز على أي حال ألبتة ، وأما ِفي الْحضر لغري عذر، الصالتني ِفي السفَر
                                                 

 ).٢١٠/ ١٢" (التمهيد") ١(
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 . -إن شاء اهللا-سنورد ما إليه ذهبوا ، إالَّ طَائفة شذَّت
الْجمع بين الصالَتيِن ِفي  $: بن عباس أنه قَالَ من حديث اجوروينا عن النِبي 

 . وهو حديث ضعيف. #الْحضِر ِلغيِر عذٍْر ِمن الْكَباِئِر
:  أي- فأجازه مالك ِفي الليل :ثُم اختلف أهل العلم ِفي الْجمع من أجل الْمطَر

وإن كان ، - والعصربني الظهر: أي-ومنعه ِفي النهار ، -بني الْمغرب والعشاء
 . الْمطَر نازالً

واختلفوا ِفي عذر الْمرض ): ١٢/٢١٠" (التمهيد"قال ابن عبد الرب ِفي 
،  جائز أن يجمع بني الْمغرب والعشاء ليلة الْمطَر: فَقَالَ مالك وأصحابه، والْمطَر

 . وال يجمع بني الظهر والعصر ِفي حال الْمطَر: قال
، مغرب والعشاء وإن لَم يكن مطَر إذا كان طينا وظلمةويجمع بني الْ: قلت

 . مالك ِفي مساجد الْجماعات ِفي الْحضرهذا هو الْمشهور من مذهب 
 الْمشهور وهذا القول هو جواز الْجمع لعذر الْمطَر بني الْمغرب والعشاء هو                  

 . عن اإلمام أحمد
ويروى  ، مع بني الْمغرب والعشاء ألجل الْمطَر            ويجوز الْج    " : الْمغِني    " قال ِفي    

وهو قول الفقهاء ، وفعله أبان بن عثمان ِفي أهل الْمدينة، ذلك عن ابن عمر
وروي عن مروان وعمر بن ، وإسحاق، والشافعي، واألوزاعي، ومالك، السبعة

 ... عبد العزيز 

قيل ألِبي : قال األثرم، فَأما الْجمع بني الظهر والعصر فغري جائز: إلَى أن قال
وهذا ، ما سمعت ِبهذا، ال: يجمع بني الظهر والعصر ِفي الْمطَر؟ قال: عبد اهللا

 . وقول مالك، اختيار أِبي بكر بن حامد
أنه ال بأس به وهو قول : أحدهما: فيه قوالن: وقال أبو الْحسن التميمي
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،  عن موسى بن عقبة،  بن واضحومذهب الشافعي ِلما روى يحيى، أِبي الْخطَّاب
 جمع ِفي الْمِدينِة بين الظُّهِر والْعصِر ِفي جأَنَّ النِبي $: �عن ابن عمر ، عن نافع

 .’ا. )١(وألنه معنى أباح الْجمع بني الظهر والعصر كالسفَر: قال. #الْمطَِر
 :والْمغرب والعشاء، صرواختلفوا ِفي مشروعية الْجمع للمريض بني الظهر والع

ومنع ، فذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه إلَى جواز الْجمع للمريض
 . ذلك الشافعي

 .  يجمع الْمريض والْمبطُون:وقال الليث بن سعد
أما ،  إذا خاف الْمريض أن يغلب على عقله جمع جمع تقديم:وقال مالك

ولكن كان الْجمع أرفق به فإنه يجوز له أن ،  يغلبإذا لَم يخف على عقله أن
 . يجمع بينهما ِفي وسط األولَى وأخرها

، فإن خرج الوقت، أما إذا جمع وليس ِبمضطر فإنه يعيد ما دام ِفي األولَى
 . ولَم يعد؛ فال شيء عليه
ِفي آخر : أي، )٢(يجوز أن يجمع الْمريض كَجمع الْمسافر: وقال أبو حنيفة

 . وأول وقت الثانية، وقت األولَى
 . هذه مذَاهب الفقهاء ِفي مشروعية الْجمع للمريض

أنه يجوز الْجمع للمريض سواء كان تقديما أو : واألشبه بالْحق عندي
، تأخريا؛ وذلك أنَّ الْمشقَّة الْحاصلة بالْمرض أعظم من الْمشقَّة الْحاصلة بالسفَر

فَِإنْ قَِويِت علَى أَنْ $: بل أمرها به ِفي قوله،  الْجمع للمستحاضةجوقد أجاز النِبي 
رصالْع نِليجعتو رِري الظُّهخؤا، تاِحدالً وا غُسملَه نِسِليتغتعِني. #وفافعلي: ي . 

                                                 

 ).٢٧٤/ ٢ج(رئاسة البحوث " الْمغِني) "١(
 ).٢١٩، ٢١٨ص/ ١٢ج(البن عبد الرب " التمهيد) "٢(
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 علما بأن  وحديثها دليل على جواز الْجمع للمريض؛، واالستحاضة مرض
 يختلف ال، الْمشقَّة الْحاصلة على الْمريض بأداء كل صالة ِفي وقتها معلومة لدى الْجميع

 . وباهللا التوفيق، فيها اثنان
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]١٣٣[ رمِن عِد اهللا ببع نولَ اهللا $:  قَالَب عسر تِحبِفي جص 
 .#وعثْمانَ كَذَِلك، وعمر،  فَكَانَ الَ يِزيد ِفي السفَِر علَى ركْعتيِن وأَبا بكٍْر،السفَِر

<|†�Ö] 

J  ديثفَر: موضوع الْحالقَصر ِفي الس . 
J  اتدفرالْم  : 

 . تفيد االستمرار غالبا" كان: "فكان ال يزيد ِفي السفَر على ركعتني
وعمر ، وصحبت أبا بكر: تقديره: #وعثْمانَ، وعمر، وأَبا بكٍْر$: قوله

 . فلم يزيدوا علَى ركعتني ِفي السفَر، وعثمان
J  اِليمى اإلجعنالْم  : 

بكر  أبو  : وخلفاءه الثالثة     ، ج أنه صحب رسول اهللا    �يخرب عبد اهللا بن عمر      
لَم يزيدوا ِفي السفَر فَ، يوعثمان بن عفَّان  ، وعمر بن الْخطَّاب، الصديق

 . وأنهم لَم يصلوا السنن الرواتب ِفي السفَر، على ركعتني ِفي الرباعية
J  ديثفقه الْح : 
 :  يؤخذ من الْحديث مسائل●

 . وهو أمر مجمع عليه، مشروعية القصر ِفي السفَر: الْمسألة األولَى
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هل  :  ثُم اختلفوا  ، اتفقوا على القصر ِفي السفَر    : ة البن هبري " اإلفصاح   " قال ِفي  
 هو رخصة أو عزيمة؟ 

، إذا صلَّى الظهر أربعا: وشدد فيه حتى قال. هو عزيمة: فقال أبو حنيفة
 . ولَم يجلس بعد الركعتني؛ بطل ظهره

ب كَمذهوعن مالك أنه عزيمة   . هو رخصة : وأحمد ، والشافعي  ، وقال مالك
 ). ١٦٥/ ١(إفصاح . ’ا. أِبي حنيفة
 ل يرد على من زعم أنَّ القصر عزيمة ِبما رواه البخاري عن عائشة                :  قلت 

الصالَةُ أَولُ ما فُِرضت $:  قَالَتلعن عائشة ، عن عروة، من طريق الزهري
فَقُلْت : قَالَ الزهِري. #الَةُ الْحضِروأُِتمت ص، فَأُِقرت صالَةُ السفَِر، ركْعتيِن

 . )١(تأَولَت ما تأَولَ عثْمانُ: ما بالُ عاِئشةَ تِتم؟ قَالَ: ِلعروةَ
فَلَما تأولت ِفي ، لو كان القصر عزيمة لَما تأولت عائشةُ ِفي تركه: فأقول

 . تركه؛ دلَّ على أنه رخصة وليس بعزيمة
          ﴿: -جل وعال-أنَّ قوله : ثانيا

 . ]١٠١:النساء[ ﴾             
وأنَّ ، وأنَّ القصر رخصة من عزيمة، أن اإلتمام هو األصل: مفهوم هذه اآلية

 إذا صلَّى تماما: وقال مالك، وإلَى ذلك ذهب األئمة الثالثة، العزيمة هي األصل
 . إنَّ مذهبه كمذهب أِبي حنيفة: لذلك قال بعضهم. أعاد ِفي الوقت

                                                 

ومسلم ِفي كتاب صالة ، يقصر إذا خرج من موضعه: باب، البخاري كتاب الْجمعة) ١(
: باب، والنسائي ِفي كتاب الصالة، صالة الْمسافرين وقصرها: باب، الْمسافرين وقصرها

وأحمد ِفي باقي ، صالة الْمسافر: باب، وأبو داود ِفي كتاب الصالة، كيف فرضت الصالة
والدارمي ِفي ، قصر الصالة ِفي السفَر: باب، ومالك ِفي كتاب النداء للصالة، د األنصارمسن

 .قصر الصالة ِفي السفَر: باب، كتاب الصالة
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 . ونفي الْجناح عمن قَصر دالٌّ علَى أنَّ األصل هو اإلتمام
القصر هو األصل، واستدل : وقد رد القرطِبي ِفي تفسري اآلية على من قَالَ

، فَإنها كانت تِتم ِفي السفَر،  لهوال حجة فيه ِلمخالفتها: ِبحديث عائشة بقوله
وذلك يوهنه إجماع فقهاء األمصار على أنه ليس بأصل يعترب ِفي صالة الْمسافر 

وهذا دالٌّ ، أنَّ الْمسافر إذا ائتم ِبمقيم؛ وجب عليه اإلتمام: يعِني، خلف الْمقيم
 . من قَصر يدل عليهونفي الْجناح ع، على أنَّ اإلتمام هو األصل

فَرض اهللا $:  قَالَبوِمما يدل على ذلك ما رواه مسلم عن ابن عباس 
 كُمِبياِن نلَى ِلسالَةَ عا: جالصعبِر أَرضِن، ِفي الْحيتكْعفَِر رِفي السِفي ، وو

#الْخوِف ركْعةً
)١( . 

لَّ حديث عائشة أيضإنَّ حديث : "فقال، ا باالضطرابوالقرطِبي قد أَع ثُم
عن عائشة  ، عن عروة، عن صاِلح بن كيسان،  قد رواه ابن عجالنلعائشة 

عن : وقال فيه األوزاعي. # الصالَةَ ركْعتيِن ركْعتيِنجفَرض رسولُ اهللا $: قَالَت
 جرسوِل اهللا فَرض اهللا علَى $:  قَالَتلعن عائشة ، عن عروة، ابن شهاب

 . ’ا". وهذا اضطراب.  الْحديث#...ركْعتيِن ركْعتيِن 
 علَى القصر ِفي السفَر وعمل الْخلَفَاء جأنَّ مداومة النِبي : الْمسألة الثانية

 . فالعمل به أفضل، الراشدين به من بعده يدل على رجحانه على اإلتمام
وال ِفي ، اتفق العلماُء على أنه ال تقصري ِفي صالة الفجر: الْمسألة الثالثة

 . صالة الْمغرب
                                                 

والنسائي ِفي كتاب          ، صالة الْمسافرين وقصرها       : باب ، مسلم ِفي كتاب صالة الْمسافرين وقصرها           ) ١(
وِفي كتاب صالة      ، وِفي كتاب تقصري الصالة ِفي السفَر      ، ت الصالة كيف فُرض  : باب ، الصالة

 . يقضونيصلي بكل طائفة ركعة وال     : من قَالَ: باب ، الْخوف ِفي كتاب الصالة    
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نقل ابن الْمنذر وغريه اإلجماع على أنه ال تقصري : قال الْحافظ ابن حجر
 .’ا. وال ِفي صالة الْمغرب، ِفي صالة الفَجر

 . أنه يجوز القصر ِفي كل سفَر مباح: الْمسألة الرابعة
،  ذَهب الْجمهور إلَى أنه يجوز القصر ِفي كل سفَر مباح: يقال النوو

 . وذَهب بعض الفقهاء إلَى أنه يشترط ِفي القصر الْخوف ِفي السفَر
قُلْت ِلعمر بِن $:  قَالَ�يرد على هؤالء ِبحديث يعلى بن أمية : قلت

           ﴿: أَرأَيت قَولَ اهللا: الْخطَّاِب
سأَلْت رسولَ اهللا عما : وقَد ذَهب الْخوف؟ قَالَ. ]١٠١:النساء[ ﴾  

هنِني عأَلْتفَقَالَ، س :هقَتدلُوا ص؛ فَاقْبكُملَيا عاهللا ِبه قدصقَةٌ تدص#
)١( . 

، العمرةأو ،  هو للحج  ،  وذَهب بعضهم إلَى أنَّ السفَر الْمبيح للرخص           : ثُم قَالَ  
 . أو الِْجهاد

 . كُلُّ سفَر ِفي طاعة: وقال بعضهم
سواء كان طاعة ، وعن أِبي حنيفة والثوري أنه يجوز القصر ِفي كل سفَر

 . أو معصية
أما الْمعاصي ، أرجو أن تكون الرخص جارية ِفي كُلِّ سفَر مباح: وأقول

 . وباهللا التوفيق، ع شيء من الواجبات عنهفَال يعان على معصيته بوض
 ؟ اختلف أهل العلم ِفي السفَر الْموجب للقصر ما هو: الْمسألة الْخامسة
 . ومالك إلَى أنه أربعة برد، وأحمد بن حنبل، فذهب الشافعي

                                                 

، والترمذي ِفي كتاب تفسري القرآن سورة النساء، مسلم ِفي كتاب صالة الْمسافرين وقصرها) ١(
، صالة الْمسافرين: باب، ، وأبو داود ِفي كتاب الصالة)١(والنسائي ِفي كتاب الْخوف 

وأحمد ِفي مسند ، تقصري الصالة ِفي السفَر: باب، وابن ماجه ِفي كتاب إقامة الصالة والسنة
 .قصر الصالة ِفي السفَر: باب، والدارمي ِفي كتاب الصالة، العشرة
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تكون األربعة ، )م١٦٠٠(وهي على تقدير الِْميل بألف وستمائة متر : قلت
إنَّ الِْميل ألفي : أما إن قُلنا، كيلو وثَمامنائة متر) ٧٦(سبعني برد بالكيلو ستة و

وقد قَدره ، ؛ فإنه يكون أكثر من ذلك-كما ِفي التقدير القديم-خطوة للجمل 
قدر الثمانية وأربعني ميالً هاِشميا بواحد وثَمانني : أي" االستذكار"محقق كتاب 

أو ليلتان ، يومان بدون اللياِلي: أي، والرجلوهو سري يومني للجمل ) ٨١(كيالً 
 . أو يوما وليلة متصلة، بدون أيام

 . ال يقصر إالَّ ِفي سفر يكون مسافة ثالثة أيام من أقصر أيام السنة: وقالت الْحنفية
 . من خرج مسافة ثالثة أميال قَصر: وقالت الظاهرية

وليس ِفي      ،  يجوز للمسافر أن يقصر فيها       هذه مذاهب الناس ِفي الْمسافَة الَِّتي           
 ج  عنه  ولكن ،  نص صريح أنَّ من سافَر كذا جاز له القصر           جذلك عن الْمعصوم     

 .  مسافة يوم منفرد وليلة منفردة سماها سفراجحديث صحيح سمى فيه النِبي 
من طريق ) ١٣٣٩( ِفي صحيح مسلم رقم �وذلك حديث أِبي هريرة 

عن سعيد بن أِبي سعيد : -ابن سعد: يعِني-حدثنا الليث :  بن سعيدقتيبة
الَ يِحلُّ المرأٍَة $: جقَالَ رسول اهللا :  قَالَ�عن أِبي هريرة ، عن أبيه، الْمقربي

#مسِلمةٍٍ تساِفر مِسيرةَ لَيلٍَة ِإالَّ ومعها رجلٌ ذُو محرٍم ِمنها
)١( . 

عن ، عن ابن أِبي ذئب: حدثنا يحيى بن سعيد: ن حربومن طريق زهري ب
الَ يِحلُّ المرأٍَة $:  قَالَجعن النِبي ، عن أِبي هريرة، عن أبيه، سعيد بن أِبي سعيد

#تؤِمن ِباِهللا والْيوِم اآلِخِر أَنْ تساِفر مِسيرةَ يوٍم ِإالَّ مع ِذي محرٍم
)٢( . 

                                                 

وأبو داود ِفي كتاب ، فَر الْمرأة مع محرم إلَى حج وغريهس: باب، مسلم ِفي كتاب الْحج) ١(
 .الْمرأة تحج بغري وِلي: باب، الْمناسك

)٢ (جوغريه: باب، مسلم ِفي كتاب الْح جحرم إلَى حرأة مع مفَر الْموابن ماجه ِفي كتاب ، س
 .الْمرأة تحج بغري وِلي: باب، الْمناسك
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#مِسيرةَ يوٍم ولَيلٍَة$: ةوقد روى أبو هرير
#وأَنْ تساِفر ثَالَثًا$. )١(

)٢(. 
#مِسيرةَ يوميِن$: وروى أبو سعيد الْخدري ِفي نفس الكتاب والباب

)٣( . 
#وثَالث$

#وفَوق ثَالٍَث$. )٤(
)٥( . 
#ثَالَث لَياٍل$: وروى ابن عمر أيضا

)٦( . 
 هذه الْمسافَات جن حيث تسمية النِبي م: واالستدالل من هذا الْحديث

 سفَرا جوقد وجدنا أقل ما سماه النِبي ، الْمذكُورات ِفي هذه األحاديث سفَرا
وهو مسرية يوم تام للجمل ، سمى ذلك سفَرا، أو ليلة منفَردة، هو مسافة يوم منفَرد

 .  كيلون ميالً أو نحو أربعنيوذلك يقَدر بنحو بريدين أربعة وعشرو، والرجل
 وسكَت  )١٦٥١(ذكرها الْمنذري برقم      ، وقد ورد ِفي رواية ألِبي داود بريدا      

وفيه كالم من ِقبِل ، عليها، والذي أعلمه أنها من طريق سهيل بن أِبي صاِلح
                                                 

: باب، ومسلم ِفي كتاب الْحج، ِفي كم يقصر الصالة: باب، كتاب الْجمعةالبخاري ِفي ) ١(
ما جاء ِفي : باب، والترمذي ِفي كتاب الرضاع، سفر الْمرأة مع محرم إلَى حج وغريه

الْمرأة تحج بغري : باب، وأبو داود ِفي كتاب الْمناسك، كَراهية أن تسافر الْمرأة وحدها
 .ما جاء ِفي الوحدة ِفي السفَر للرجال والنساء: باب، ِفي كتاب الْجامعومالك ، محرم

سفر : باب، ومسلم ِفي كتاب الْحج، ِفي كم يقصر الصالة، البخاري ِفي كتاب الْجمعة) ٢(
 الْمرأة تحج: باب، وأبو داود ِفي كتاب الْمناسك، وأحمد، الْمرأة مع محرم إلَى حج وغريه

 .بغري محرم
حج : باب، وِفي كتاب الْحج، مسجد بيت الْمقدس: باب، البخاري ِفي كتاب الْجمعة) ٣(

سفر : باب، ومسلم ِفي كتاب الْحج، صوم يوم النحر: وباب، وِفي كتاب الصوم، النساء
 .وأحمد، الْمرأة مع محرم إلَى حج وغريه

)٤ (جوغريه:باب، مسلم ِفي كتاب الْح جحرم إلَى حأة مع مرفَر الْمس . 
)٥ (جوغريه: باب، مسلم ِفي كتاب الْح جحرم إلَى حرأة مع مفَر الْمس. 
)٦ (جوغريه، مسلم ِفي كتاب الْح جحرم إلَى حرأة مع مباب سفر الْم. 
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من غري قَادح ورواية اليوم الْمنفَرد والليلة الْمنفَردة هي الَِّتي صحت لنا ، حفظه
 . كَما تقَدم
 :  وهذا التحديد هو الْحق ألمور●

 . أنها هي عمل الصحاِبي راوي الْحديث: األمر األول
 ): ٨٣ص/ ٦ج" (االستذكار"ِفي كتابه  -رِحمه اهللا-قال الْحافظ ابن عبد الرب 

 ذلك ما ِفي وأصح  ، وقد اختلف عن ابن عمر ِفي أدنى ما يقصر إليه الصالة             "
أنه ال يقصر إالَّ ِفي مسرية اليوم التام : ما رواه عنه ابنه ساِلم ومواله نافع: عنه

 ). ٨٠١٣(ذكر ذلك برقم ". أربعة برد
وقد روى مالك عن نافع أنه كان يسافر مع عبد اهللا بن عمر الربيد وال 

 . يقصر
إالَّ أنَّ ، جقول النِبي األصل ِفي ذلك تسمية مسرية اليوم سفَرا من : وأقول

واختالف الليل أيضا ِفي الطول ، ذلك يختلف باختالف اليوم ِفي الطول والقصر
وكذلك ، فَمن سافَر يوما من أيام الربيع القصرية؛ جاز له القصر، والقصر كذلك

م اليوم من سار ليلة من لياِلي الصيف القصرية؛ جاز له القصر؛ ألنه وقَع عليه اس
 . واسم الليلة

 الْمعتدل فسري القافلة والْمشي     ، كما أنه يختلف باختالف سرعة السري وبطئه           
وأذكر أنا كنا نرتحل ، بني السرعة والبطء الشديد يختلف عن الْمشي السريع

بالقافلة من قريتنا إلَى مدينة جازان بعد صالة العصر ِفي أول وقتها ِفي أيام 
يكون ما بني دخول وقت العصر والْمغرب ثالث ساعات أو ما مع أنه ، الصيف
وذلك ، ونصل إلَى جازان ضحوة، وسري الليل كله، ومع طريق مختصر، يقاربها

وكان ِفي القافلة ناقة باهل ترك ، وإذا أردنا أن نسرع ِفي الرجوع، ِفي الستينات
 الصبح حول صاحبها ولدها ِفي البيت؛ قدمناها فنمشي بعد الْمغرب ونصلي
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وعلى هذا يحمل تفسري ، والْمسافَة هي الْمسافة سبعون كيلو متر تقريبا، القرية
أما السري الْمعتدل للقافلة واألقدام فهو بريدان ومن ، اليوم التام ِبمسرية أربعة برد

 . كذب جرب
ي والْمش، إنَّ اسم اليوم والليلة اسم مجمل يقع على اليوم الطويل والقصري

   ﴿: وترك تقييده من الشارع إنما كان رحمة بنا، السريع والبطيء
، فَمن سار مسافة يوم ولَحقته مشقَّةَ السفَر؛ فله القصر والفطر. ]٦٤:مريم[ ﴾

ولعل السلَف قَدروه بأربعة برد بالسري السريع ، سواء سار بريدين، أو أربعة برد
 . احتياطًا للدين

عن ، عن ابن شهاب، قد روى عبد الرزاق الصنعاِني ِفي مصنفه عن مالكو
وإنَّ الْمشقَّة . #أَنَّ ابن عمر كَانَ يقْصر الصالَةَ ِفي مِسيرِة الْيوِم التام$: ساِلم

ي كما يباح ذلك ِف، الالحقة بسفر يوم بسري الرجل والْجمل مبيحة للقصر والفطر
 اهممنهما قد س جيبة وبسري سريع؛ ألن كالأربعة برد على دابة ن قَطَع نم قح

 .  سفَرا؛ وألن كُال منهما موجب للمشقَّةجالنِبي 
وإنما اختلفت اجتهادات الصحابة ومن بعدهم من السلَف؛ ألن بعضهم 

وهذا قد ترك ، فَما فوقهارأى أن األحوط هو األخذ بالتحديد األعلى ثالث 
وبعضهم رأى أنَّ الواجب هو األحوط ِفي حق ، رواية اليومني واليوم والليلة

ويؤيد هذا الْمأخذ قول ، فأخذ برواية اليوم الْمنفَرد أو الليلة الْمنفَردة، الْمكَلف
وقول . #م فَاقْبلُوا صدقَتهصدقَةٌ تصدق اهللا ِبها علَيكُ$:  لعمر بن الْخطَّابجالنِبي 
 . #واقْتِد ِبأَضعِفِهم، أَنت ِإمامهم$:  لعثمان بن أِبي العاص الثقفيجالنِبي 

فما صاحب الدابة الفارهة والقوة بأولَى بالتخفيف من صاحب الدابة 
إالَّ أن ، رمع أني ال أعنف أحدا أخذ بالرأي اآلخ، الضعيفة والْجهد الضعيف

وتسميتهم ِلهذه الْمسافَة ، تحديد الظاهرية بثالثة أميال إلباحة القصر والفطر



 ٣٤٤  > �������א��������م

وحديث أنس ِفي الصحيحني إنما قصد به ابتداء ، سفرا؛ فهذا قول ظاهر البطالن
 . وباهللا تعالَى التوفيق، القصر ِفي سفر طويل
 ؟السفَر الطويل بالقصرمتى يبدأ الْمسافر ِفي : الْمسألة السادسة

 .يقصر إذا خرج من موضعه: باب: قال البخاري
إذا قَصد سفَرا تقصر ِفي : يعِني: ")١("فتح الباري"قال الْحافظ ابن حجر ِفي 

أجمعوا : قال ابن الْمنذر، وهي من الْمسائل الْمختلف فيها أيضا، مثله الصالة
 . ر أن يقصر إذا خرج من بيوت القرية الَِّتي يخرج منهاعلى أن ِلمن يريد السفَ

فذهب الْجمهور إلَى أنه البد من : واختلفوا فيما قبل الْخروج عن البيوت
وذهب بعض الكوفيني إلَى أنه إذا أراد السفَر يصلي ، مفَارقة جميع البيوت

ورجح ابن ، كب قَصر إن شاءإذا ر: ومنهم من قَالَ، ركعتني ولو كان ِفي منزله
 .’ا" أنهم اتفقوا أنه يقصر إذا فارق البيوت: الْمنذر األول
وأثر علي الذي أورده البخاري بعد الترجمة دليل للقول الْمرجح : قلت
هذه : فَلَما رجع قيل له،  فَقَصر وهو يرى البيوت�وخرج علي : وهو قوله

 . #الَ حتى ندخلَها$ :قال. الكوفة
:   قال من طريق أِبي نعيم      ،  )١٠٨٩( برقم   ،�وأورد البخاري حديث أنس         

:  قال�عن أنس ، وإبراهيم بن ميسرة، عن محمد بن الْمنكَدر: حدثنا سفيان
$ ِبيالن عم رالظُّه تلَّيجصكْعفَِة رلَيِبِذي الْحا وعبِة أَرِدينِن ِبالْميهكذا لفظ . #ت

 . البخاري
. #والْعصر ِبِذي الْحلَيفَِة ركْعتيِن$: وِفي رواية الكشميهِني: قال الْحافظ

 . وكذا ِفي رواية أِبي قالبة عند الْمصنف ِفي الْحج، وهي ثابتة ِفي رواية مسلم
                                                 

 .رئاسة البحوث. ط) ٥٦٩/ ٣ج" (فتح الباري) "١(
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ى كالم ومقتض، وذكر الْحافظ أن بني الْمدينة وذي الْحلَيفة ستة أميال
 . الْحافظ أنها أول منزلة نزلَها من الْمدينة

 الْجمهور  الذي هو أحد الْخلَفَاء الراشدين دال ِلما قَرره              �فعل علي     :  قلت 
 . ويستمر فيه حتى يدخلها، أن يبتدأ القصر بعد خروج الْمسافر من أعمال قريته

 ؟صر إذا نزل بأرض له فيها حاجةإلَى كم يستمر ِفي الق: الْمسألة السابعة
، اعلم أنَّ من نزل بأرض له فيها حاجة؛ إما أن يكون منتظرا قضاء حاجته

 . وإما أن يكون عنده علم أنه البد له من إقامة معينة، متى قُِضيت ارتحل
 إالَّ أنه ال يدري متى، متى قضيت ارتحل، فأما من كان منتظرا قضاء حاجته

 . وإن بقي مدة طويلة،  فهذا يجوز له القصروبقي مترددا؛، تقضى
 حني أقام بعد الفتح ِفي مكَّة تسعة عشر يوما يقصر جفعل النِبي : دليله

، من طريق عكرمة) ١٠٨٠(فقد روى البخاري ِفي تقصري الصالة رقم ، الصالة
فَنحن ِإذَا سافَرنا ، ةَ عشر يقْصر ِتسعجأَقَام النِبي $:  قَالَبعن ابن عباس 

 . #وِإنْ ِزدنا أَتممنا، ِتسعةَ عشر قَصرنا
، عند أِبي داود. #سبعةَ عشر يوما$: وقد ذَكَر الْحافظ أنه ورد ِفي رواية

 عشرةَ لَيلَةً   أَقَام ثَماِنيجأنه $: �وورد عنده أيضا من طريق عمران بن حصني 
 . #الَ يصلِّي ِإالَّ ركْعتيِن

:  تسعة عشر: أنَّ من قَالَ: وذكر البيهقي أنه جمع بني هذه الروايات
ومن قَالَ ، أسقطهما: سبعة عشر: ومن قَالَ، حسب يومي الدخول والْخروج

 . أسقط أحدهما: ثَماِني عشرة
 . قد ورد أنه أقام بتبوك عشرين يوماو، وقد ورد خمسة عشر يوما

 . ثُم نتم، نقصر إلَى هذا العدد: فمنهم من قَالَ
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 . يقصر ما لَم يجمع مكثًا وإن طال: ومنهم من قَالَ
إالَّ    ، وِفي مصنف ابن أِبي شيبة آثار كثرية عن السلَف أنهم قَصروا مدة طويلة               

أو أنهم فعلوا ذلك      ، هذه اآلثار تحمل على التردد       ومثل    ، أنهم كانوا ِفي الغزو    
 .   مجتهدينوِفي هذه الْمسألة خالف كثري يدل على أنهم كانوا          ،  باعتبارهم ِفي الغزو       

 ب فأُِثر عن ابن عباس، فقد اختلف فيه أيضا: وأما من عزم على إقامة معينة
فَنحن ِإذَا أَقَمنا ِتسعةَ عشر ،  عشر يوما يقْصر ِتسعةَجأَقَام رسولُ اهللا $: قَوله

 حفص :قال أبو عمر     . #سبع عشرةَ    $:  وِفي رواية حفص    . # وِإذَا ِزدنا أَتممنا      ،  قَصرنا 
 . إالَّ أنَّ عباد بن منصور قد تابع أبا عوانة، أحفظ من أِبي عوانة

إلَى أحد " االستذكار"ها ابن عبد الرب ِفي وقد نقل عن السلَف أقوال بلغ
 . عشر قوالً

أنَّ من عزم على إقامة أربع غري يوم نزوله : والقول الصحيح فيما يظهر ِلي
 جعلَ ِللْمهاِجِر مقَام جأَنَّ النِبي $: �أتم الصالة؛ ِلحديث العالء بن الْحضرمي 

    قَض دعاٍم بِكهِ   ثَالَثَِة أَيسِفي  .  # اِء ن اهزإلَى البخاري ِفي مناقب األنصار         " االستذكار   " ع   ،
ومسلم ِفي ، #ثالث للمهاجر بعد الصدِر$: لفظ البخاري: قلت) ٣٩٣٣(الْحديث رقم 

 .# عليهاِبمكة كأنه يقول ال يزيد$: ِبمثل لفظ البخاري وزاد) ١٣٥٢(الْحج برقم 
،   أن الزيادة على ثالثة أيام يسمى إقامة            :  الْمسألة    وداللة الْحديث على هذه          :  قلت 

 . حنبلواإلمام أحمد بن     ،  والشافعي   ، وقد ذهب إلَى ذلك مالك     ،  فيلزم فيه اإلتمام     
وقال به . وال يوم ارِتحاله، وال يحسب من ذلك يوم نزوله: وقال الشافعي
 . -فيما أعلم-أتباع األئمة الثالثة 

وإذا نوى الْمسافر أكثر من ): ٢٧٧(خرقي مسألة رقم وقال ِفي مسائل الْ
مإحدى وعشرين صالة أت . 
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 الْمسافر  أنَّ الْمدة الَِّتي تلزم     -رِحمه اهللا  -الْمشهور عن أحمد      ":  الْمغِني    " قال ِفي   
رواه األثرم . هي ما كان أكثر من إحدى وعشرين صالة: اإلتمام بنية اإلقامة فيها

اوالْممروذي وغريه . 
ما قصر، وعنه أنه إذا نوى إقامة أربعة أيام أتهوهذا قول ، وإذا نوى دون

 ... وأِبي ثور؛ ألن الثالثة حد القلة ، والشافعي، مالك

إن أقام خمسة عشر يوما مع : وقال الثوري وأصحاب الرأي: إلَى أن قال
مخرج فيه أتروإن نوى دون ذلك قَ، اليوم الذي ينوى : وقال قتادة. ص نإقامة م

 . أربع صلَّى أربعا
 : إذا اقتدى الْمسافر ِبمقيم صلَّى صالة مقيم: الْمسألة الثامنة
: ما رواه أحمد بن حنبل ِفي مسنده عن ابن عباس أنه سئل: والدليل عليه

$و دفَرِن ِإذَا انيتكْعلِّي رصاِفِر يسالُ الْما بِقيٍم؟ قَالَمِبم ما ِإذَا ائْتعبأَر : ِتلْك
 . #السنةُ

، ِإنا ِإذَا كُنا معكُم صلَّينا أَربعا: أَنه قَالَ لَه موسى بن سلَمةَ$: وِفي لفظ
 . #جِتلْك سنةُ أَِبي الْقَاِسِم : وِإذَا رجعنا صلَّينا ركْعتيِن؟ فَقَالَ

ولَم يتكلَّم ، "التلخيص"وقد أورد الْحافظ هذا الْحديث ِفي : قال الشوكاِني
كَيف أُصلِّي : قُلْت البِن عباٍس$: والنسائي بلفظ، إنَّ أصله ِفي مسلم: وقال، عليه

. ’ا. #جِبي الْقَاِسِم سنةُ أَ، ركْعتيِن: ِإذَا كُنت ِبمكَّةَ ِإذَا لَم أُصلِّي مع اِإلماِم؟ قَالَ
، الْمعرفةدار . ط ) ١٦٦ص/  ٣ج(اقتداء الْمقيم بالْمسافر        : باب  ، " نيل األوطار    " من 

 . وباهللا التوفيق
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رسلني مى أشرف األنبياء والْلَالم عالة والس والص،نيِمالَ العب هللا ردمحالْ
نبينا محملَد وعى آله وصحبه أجعنيم.  

 :أما بعد
 ،ث عنه الباحثونح وأفضل ما ب،ونرمشمحصيله الْي ت ِفرما شى م أولَفإنَّ

وسى إليه الْعمالعلم الشرعي الْ:بقون هواتس لةيأخوذ من نصوص الشرع األصم: 
د كل قول ر وي،لكي تؤيد كل مسألة بدليلها ؛ ج ة نبيهوسنT ،كتاب اهللا 

 . ج ة رسوله ومن سن،ى مأخذه من كتاب اهللافقهي إلَ
 هذا هو الواجب على كل شخص باحث عن األحكام وما من شك أنَّ

ألمره  امتثاالً؛ةالشرعي Tحيث يقول  :﴿        
 .]١٠:الشورى[ ﴾      

             ﴿: وقوله
  .]٨٣:النساء[ ﴾       

           ﴿: وقوله
  .]٦٥:النساء[ ﴾       
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ىالَوقوله تع :﴿             
ى غري إلَ.  ]٣٦ :باألحزا[  ﴾          

  .ذلك من اآليات
  .# عنه فاجتنبوهمكُيتها ن وم، به فأتوا منه ما استطعتممكُرتا أمم$: ديثحي الْوِف

فَما أيده الدليل منها ، فالبد أن يكون مرتكز األقوال الفقهية على األدلة
:  أي- وكان محكما ،أخذ؛ إذا كان الدليل صحيحا صريحا ِبمنطوقه أو ظاهره

 . -لَم يكن منسوخا
 الداللة؛ لكنه غري واضح  ، أو دليله ضعيف أو صحيح      ، وما لَم يكن عليه دليل      

 . فإنه يستبعد إالَّ إذا أيده قول صاحب غري معارض ِبمثله
سطًا    ب م فكتبت شرحا   ،قل م الْهد  ج بِ  تماه س ومن أجل ما قد سبق سربه فقد       

  :هميت س"حكاممدة األع"على 

$<|†�e<Ý^Þù]<�}<àÂ<x‘<^Ú<î×Â<Ý^Óuù]<‹é‰`iÝ^Óuù]<ì‚ÛÂ<oè�^u_# 

ى الشيخ وأرسلته إلَ )’١٣٨٣، ٨٢(ي عامي  زء األول فِ  جكتبت منه الْ 
ِفي ذلك رة نومدينة الْمة بالْامعة اإلسالميجي الْ حني كان ِف- اهللارِحمه-ي األلباِن

 . الوقت فحققه
وتعييِني ِفي الدعوة ) ’١٣٨٤(ستقالِتي من التدريس ِفي عام وبعد ا

وكتبت ِفي أوقات فراغي على بضعة أحاديث كتابة ، انشغلت بالْجوالت الدعوية
 . وافية نوعا ما

 وانشغاِلي وبعد عودِتي إلَى التدريس توقفت عن الكتابة زمنا لوضعي الصحي                 
باإلضافة إلَى التدريس النظامي ِفي الْمعهد ، ِبحلَقَات الدروس ِفي الْمساجد
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، كلَّمِني بعض طالب العلم ِفي إكمال هذا الشرح) ’١٤١٩(العلمي حتى عام 
ولكن لعجزي عن الكتابة على سبيل التأليف فقد عرضت على الطلبة أن أقرر 

 شرحا وأملي عليهم ما يسره اهللا ليكون، لَهم درسا أسبوعيا ِفي عمدة األحكام
 . مكَمالً ِلهذَا الكتاب

ثُم ، وأنا ملتزم فيه بالطريقة الَِّتي التزمتها ِفي أوله من حيث الْموضوع
وأن يكون الترجيح فيه مبنيا ، ثُم فقه الْحديث، ثُم الْمعنى اإلجماِلي، الْمفردات

 ِفي هذه اإلمالءات على الدليل من غري تحيز إلَى مذهب خاص؛ فكان الْمرجع
رحم -"  العدة"وحواشي ابن األمري الصنعاِني عليه الْمسمى ، دقيق العيدشرح ابن 
  .-اهللا الْجميع

 -رِحمه اهللا-البن الْملقن " اإلعالم"وِفي أثناء الْجزء الرابع اقتنيت كتاب 
،  من الرابعفكان هو الْمرجع ِفي الْجزء الْخامس وبعض، الذي شرح به العمدة

وله الفضل ، والْحمد هللا-وقد أعانِني اهللا على إكماله على الطريقة الَِّتي التزمتها 
 . -ِفي ذلك وِفي غريه

لَّوصلَى اهللا عى نبينا محمد ولَعى آله وصا حبه وسا كثريلم تسليم. 
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 ونعوذ باهللا من ، ونستهديه، ونستغفره ، ونستعينه،حمده ن، هللامدح الْإنَّ
ضلل فال  ين وم،ضل لههده اهللا فال م ين م، ومن سيئات أعمالنا،شرور أنفسنا

دا عبده مح وأشهد أن م، اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن ال إله إالَّ،هادي له
  ..ورسوله

  .]١٠٢:نآل عمرا[ ﴾               ﴿
﴿               

   .]١:النساء[ ﴾            
﴿             

   .]٧١-٧٠:األحزاب[ ﴾         
ا بعدأم:  

  ر  وش  ،ج  اهللا د بن عبد  مح  مدي دي ه ه وخري الْ،  اهللا ديث كتاب  ح خري الْ فإنَّ
 األمور م  حد ثات اه ، الناري  وكل ضاللة فِ  ، وكل بدعة ضاللة   ،حدثة بدعة     وكل م . 

 :أما بعد
وجعله من أشرف ما ،  فَضل العلم بشرعهTفإن من الْمعلوم أن اهللا 

ونفى التسوية بني أهله ، وأجل ما حصله الْمحصلون، تسابق إليه الْمتسابقُون
           ﴿: وبني غريهم بقوله تعالَى

   .]٩:الزمر[ ﴾
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 وهو  ،ود عليهشه ملِّى أجلَعومن فضل أوِلي العلم أن اهللا استشهد ِبهم 
           ﴿ :ىاِل تعالَقَ فَ،توحيده
   .]١٨:آل عمران[ ﴾      

صدورهم م بأن جعل فهر وش، ِبحفظ كتابهى عليهمأثناهللا  ومن فضلهم أن
   ﴿ :ىالَ تعالَقَ فَ، وهذه خاصية ومنقبة لَهم دون سواهمأوعية آلياته

 .  ]٤٩:العنكبوت[ ﴾              
 ﴿ :ىالَ تعالَقَ فَ، آتاه العلم بأنه قد آتاه خريا كثريانم ِل�شهد اهللا و

              
   .]٢٦٩:البقرة[ ﴾

ووصقيمني على شرعه ، اعتهالعاملني بط اهللا العلماء فستالْمبأنأشد م ه
         ﴿ :ىالَ تعالَقَفَ، خشية له من غريهم

 . ]٢٨:فاطر[ ﴾
من يِرِد اللَّه ِبِه خيرا يفَقِّهه ِفي $:  قَالَج عِن ابِن عباٍس أنَّ رسولَ اهللاو

ت واألحاديث الدالة على فضل إلَى غري ذلك من اآليا... رواه الترمذي. #الديِن
 . العلم وتعلُّمه وتعليمه

وال يحصل تعلُّم العلم إالَّ بطلبه على أيدي العلماء الراسخني فيه، وهم  
 على فهم جالْمستمد من كتاب اهللا وسنة رسول اهللا ، حملة العلم الشرعي

ومن ، علم بني الناسسلف األمة؛ ومن أجل ذلك فَقَد قام العلَماء بنشر هذا ال
أحمد بن : هؤالء العلماء الذين قاموا بنشر العلم بني الناس فضيلة شيخنا العالمة

 فقد قام بنشر هذا العلم عن طريق التدريس والتأليف -حفظه اهللا- يحيى النجمي
 حيث كان -رِحمه اهللا-منذ أن كان طالبا ِفي حلقة شيخه عبد اهللا القرعاوي 
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وتعليم الناس ،  للدعوة والتعليم ِفي القُرى لنشر العقيدة الصحيحةيرسلهم الشيخ
 . أمور دينهم

ولَما عين بالْمعهد العلمي بصامطة لَم يمنعه                   ،  واستمر الشيخ على هذه الطريقة           
بل استمر على طريقته بالتدريس والتأليف                    ،  العمل الوظيفي على التقصري بالدعوة            

   لَى التقاعد       والتعليم حتا أحيل على التقاعد كثف العمل ِفي حلقات             ، ى أحيل عولَم
 . -واهللا حسيبه نحسبه كذلك    - Tالْمساجد، فاستمر يعمل ذلك ابتغاء وجه اهللا               
 ِفي مسجده #عمدة األحكام$:  كتاب:ومن الكتب الَِّتي قام الشيخ بتدريسها

ومن خالل هذه ، ريهابقرية النجامية ِفي درس أسبوعي مع وجود دروس غ
، الثالث-الدروس الَِّتي كان يلقيها علينا الشيخ تكونت األجزاء الثالثة األخرية 

 . -والْخامس، والرابع
  ، ) ’١٣٨٣، ٨٢(عامي   وذلك ألنَّ الْجزَء األول كان قد كتب قبل ذلك ِفي         

ي  حني كان ِف- اهللارِحمه-ي ى الشيخ األلباِنإلَ -حفظه اهللا-الشيخ وأرسله 
  .ةرنومدينة الْمة بالْامعة اإلسالميجالْ

ثُم كتب بعد ذلك الْجزء الثاِني الذي توسع فيه الشيخ توسعا أكثر 
 : وسماها، ِبخالف الْجزء األول

$تأسيس األحكام على ما صعن خري األنام بشرح أحاديث عمدة األحكامح # 

يتعصبون وال ، ين ال يتقيدون ِبمذهب معين من العلماء الذ-حفظه اهللا-والشيخ 
كما هي طريقة شيخه ، ويرجح ما رجحه الدليل، بل يسري مع الدليل، للمذَاهب

، نسأل اهللا أن يوفِّقَه لكل خري، وأن يكتب ذلك -رِحمه اهللا-عبد اهللا القرعاوي 
 . ِفي ميزان حسناته؛ إنه سميع مجيب
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J ابالنسبة لعملي مع هذه األجزاء الثالثة فهي كالتاِلي أم : 

فقد قمت بنقله مرة أخرى على جهاز الكمبيوتر : بالنسبة للجزء األول
، ليطبع مع بقية األجزاء مرة أخرى؛ وذلك ألنَّ الطبعة الثانية منه ِبها أغالط كثرية

 . ول من السوقفاعتمدت على الطبعة األولَى الَِّتي قد تكاد تكون مفقودة التدا
بل إن هناك شخصا آخر قام بنقله  ، فلم أنقله بنفسي: وبالنسبة للجزء الثاِني

 . وإن كنت قد شاركت ِفي نقله وتبييضه باليد مع بعض اإلخوة، على الْحاسب
فبعد إلقاء الدرس علينا من : والْخامس ، والرابع، أما بقية األجزاء وهي الثالث

 واألحاديث وأُخرج اآليات ،  وم بنقله على جهاز الكمبيوتر          الشيخ أرجع إلَى البيت وأق    
األحاديث وبعض  ، من خالل الْحاسب اآلِلي؛ وذلك لسهولة األمر ِفي ذلك ويسره     

بني قوسني للداللة على ) النجمي(وقد رمزت لَها باسم ، خرجها الشيخ بنفسه
 . وبالنسبة للتراجم فقد ترجمها الشيخ بنفسه، تخريجه
وقد أجد ، -رِحمه اهللا-قد اعتمدت على تصحيح وتضعيف األلباِني و

وهذا نادر ، بعض األحاديث قد خرجت ِفي بعض الكتب؛ فأنقل ذلك التخريج
وبعد نقلها وتخريجها أقوم بعرضها على الشيخ ليقوم ِبمراجعتها مرة ، جدا

د ذلك قمنا ِبمراجعتها مع ثُم إنه بع، -وهللا الْحمد-أخرى وهكذا حتى اكتملت 
 . الشيخ مرة أخرى قبل إرساِلها للطبع

وأن يكتبه  ، نسأل اهللا العلي القدير أن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكَريم
 . ِفي ميزان حسناتنا يوم نلقاه؛ إنه سميع مجيب

أطلب من إخواِني من وجد خطأً ِفي تخريج أي حديث أن ينبهنا : وأخريا
 . وسنكون له من الشاكرين، ه لنصلحهعلي
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وأن يجمعنا ِبهم ومن نحب ِفي ، ونسأل اهللا أن يوفِّق مشاِيخنا لكل خري
 .. جناته جنات النعيم؛ إنه وِلي ذلك والقادر عليه 

 .وعلَى آله وصحبه وسلم، وصلَّى اهللا علَى نبينا محمد
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 بإسكان   رئ وقُ،ور مه جأ الْ ر وبه قَ  ، يم على األشهر   مِ يم والْ جِ  الْ م بض :ة ع مج الْ 
ه م ِفي اإلسالم اسارص فَ،"ةوبريوم الع" :يهمس وهذا اليوم كانت العرب ت،يمِمالْ

  . لهة اسم إسالميعمجالْ فَ؛ةعمجيوم الْ
 : ِةعمج الْمو يسم الشِهيلَ عتعلَ طٍَمو يريخ$ :جلنِبي ا قول :ائلضوفيه من الفَ

 اهللا لُأَسي يلِّص يمِلس مدبا عهقُاِفو ي الَةٌاع سِهيِف و،ِةنج الْن ِمطَِبهأُ ِهيِف و،م آدقِل خِهيِف
شأَالَّا ِإئًي طَع١(#اه(. 

 نى ملَ عبِتي كُِذ الَّم وي الْو ههنِإ و،ةُاع السومقُ تِهي ِفهنِإ$: جالنِبي  الَوقد قَ
ا د غَودهي الْ:عب تِهيا ِفن لَاسالن فَ؛ِهيلَا ِإانده وهن اهللا عمهلَّضأَ فَ،اِبتِك الِْله أَنا ِمنلَبقَ
والنصارى بعفَ،ٍد غَد نحاآلِخن ونَرونَقُاِب السي وِق الْميِةام#  . 

J@J@J@J@J 

                                                 

ومسلم ِفي ، )٩٣٥(رقم  ،ةعمج ِفي يوم الْالَِّتية اع الس: باب،ةعمجالبخاري ِفي كتاب الْ) ١(
الترمذي ِفي كتاب و، )٨٥٢(رقم  ،ةعمجيوم الْ ِفي الَِّتية اع ِفي الس: باب،ةعمجكتاب الْ

والنسائي ِفي ، )٤٩١(رقم  ،ةعمجى ِفي يوم الْجر تالَِّتية اع ما جاء ِفي الس: باب،ةعمجالْ
، ١٤٣١(رقم  ،ةعمجاب فيها الدعاء يوم الْجست يالَِّتية اع ذكر الس: باب،ةعمجكتاب الْ
ة عمجى ِفي الْجر تالَِّتية اعما جاء ِفي السي ف: باب، كتاب الصالة ِفيهوابن ماج، )١٤٣٢
 ).١١٣٧(رقم ، بنحوه
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]١٣٣[ عنس ِلهِن بس ٍدعِداِع السالَ قَ� )١(ي :$أَريتر قَج  اهللاولَس ام 
ِفي  دجى ستى حرقَهقَ الْلَزن فَعفَ رثُم ،ِربنِمى الْلَ عوه و،هاَءر واس النربكَ وربكَفَ
ا هيأَ: الَقَ فَ،اِسى النلَ علَبقْ أَثُم ،ِهِتالَ صِر آِخن ِمغَرى فَت حاد عثُم ،ِربنِم الِْلصأَ
النِإ،اس نما صنعتا ِلذَ هتأتيوا ِبم،ِل وتلَعميِتالَوا ص# . 

ٍظفْي لَِفو :$لَّصلَى عياه، كَثُم برلَ عياه، ثُمكَ رعو هولَ عيفَ،اه نقَ الْلَزقَهىر#.  

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح :مشروعية اتِماذ الْخر الذي يقف عليه الْنبطيب يوم الْخجمةع. 
J ْال مفراتد: 
  .فقَ و:أي: قام
  . تكبرية اإلحرام:أي: ركبفَ
ثُمفَ رمن الركوع:أي: ع .  
 .اءرى ولَإمشي  ي:يعِني: رىقَهلقَل ازنفَ
حتى سِمد ِفي أصل الْ   جر نب :يعنِ  ي: أنه م  ش ى إلَى الوراء حت ى تالسجود ن من كَّم
  .رنبِمِفي أصل الْ
بوجهه:أي : أقبل على الناسثُم .  

 .يتعلموا صالِت ول؛يوا ِبم لتأت؛رنبِمالة على الْ الص:يعِني: اذَ هتعنصإنما : فقال
                                                 

)١ ( هو أبو العب   وبنو ساعدة من األنصار     ،اعدي األنصاري   اس سهل بن سعد بن مالك الس ،ق على    تفَ م
هذا يكون   وعلى   . اننيم ان وثَ  م سنة ثَ  : وقيل ،  وهو ابن مائة سنة    ، )٩١( مات سنة   ، إخراج حديثه  

 .جة من أصحاب رسول اهللا دينم بالْات من وهو آخر م،قد مات وهو ابن سبع وتسعني
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J ْالمعنى اإلجياِلم : 
 فخطب ، استند إلَى جذعبطَسجده إذا خى من حينما بجالنِبي  انَكَ

 فأرسلت ،ارجالم نا غُه فأرسلت إليه امرأة من األنصار كان لَ،وهو مستند عليه
 نيا ِحهيلَ عفِقادا توع أَك لَعنصي يِمالَ غُر آمنْ أَبِح تلْه$:  تقولجالنِبي إلَى 
لِّكَتمالن الَ قَ؟اس: نعفَ.#م صا من طرفاء الغابةنعا من ، له ذلك الغالم منربمكون 

ثالث دراتج.  
ر تكبرية  وكب، عليهجالنِبي  فقَ و؛سجدم ِفي الْعِضي به ووِتا أُملَفَ

 نزل ثُم ، وهو عليهعفَ ور، وهو عليهعكَور ، وهو عليهأَر وقَ،اإلحرام وهو عليه
 ثُم ،ن من السجود فسجدكَّم وت،رنبِم عن الْلَزى ناء حترمشي إلَى الورى يقَهالقَ
 ، أقبل على الناسثُم ،ت صالتهمى ت كذلك حتعن وص،رنبِمى على الْقَر فَامقَ
 . #يِتالَوا صملَعتِل و؛يوا ِبمأتتا ِلذَ هتعنا صمنِإ$: الَقَفَ

J ْفقه الديثح: 
ان كَاز وقوف اإلمام على مكان أرفع من موديث جحذ من الْؤخي: أوالً

  .أموممالْ
وعارضأَ� ما رواه أبو داود أن حذيفة :ه مالن الْ ِباسمِناِئدلَ عاٍنكَّى د -الْومراد 

 ،هذَبج فَِهيِصِمقَ ِبوٍدعسو مب أَذَخأَ فَ-اهيلَ عوِسلُجلْ ِللُعج تالَِّتي ةُكَّد ال:اِنكَّالدِب
 دى قَلَ ب:الَ قَ!؟كِل ذَن عونَهنوا يان كَمهن أَملَع تملَ أَ:الَ قَِهِتالَ صن ِمغَرا فَملَفَ
#مددتِني ني ِحتركَذَ

)١( . 
وروين عع موِف،ة قريبة من ذلكار قص ي سندها مولجه  . 

                                                 

  ).٥٩٧(رقم ، اإلمام يقوم مكانا أرفع من مكان القوم :باب، كتاب الصالةأبو داود ِفي ) ١(
 ).صحيح(
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وأخرج الدي من حديث ابن مسعودقطِنار: $نهى رنْ أَج  اهللاولُسقُ يوم 
  .)١(#هن ِملَفَس أَهفَلْ خاسالن وقو فَامماِإل

مل النهي على ح ِب:كنممع بني هذه األحاديث وحديث سهل بن سعد مجوالْ
ى لَ وع،ةاجحاز ذلك إن كان ِلومل حديث سهل بن سعد على ج وح،اهةالكر
ور شهم وهو الْ، وفهم مالك وأصحاب الرأي، الفقهاءل النهي بعضماهة حرالكَ

 وذكر ،ةالكيم وحكاه ابن دقيق العيد عن الْ،"يغِنمالْ"ابلة أفاد ذلك ِفي نحعند الْ
أنبطلت صالتهم زادوا أنه إن قصد التكربه   . 

قَ ون ل الص ي ِفي  انِ نع" الععن الْ  "ة د هاد وي ة أن ه    م قالوا بعدم جاإلمام از ارتفاع  و 
 أحمد وعن ، وأجاز ذلك الشافعي للتعليم،هاة ال دوناما فوق القَمأموم ِبمعلى الْ

ِل؛كرهما يدل على أنه ال ي ديث سهل بن سعد ح�،وقي بعضهم الكَد رة ِباها م
 .  واهللا أعلم،ر التكبدصإذا قَ

ى لَ لكن فيه إشكال ع،الةل اليسري ِفي الصماز العوفيه دليل على ج :ثانيا
منح ِمإنَّ فَ،حركات العمل الكثري بثالث د نبِبي  رانَ كَجالنثالث د راتج، 

والصومن ضرورة ذلك أن،ليا منهاالة كانت على الع ِق يوما أوقعه من الفعل ع 
طَعلى األرض بعد ثالث خاتو.  

ي اِلوات فإن التوطُخي بني الْاِلوى عدم التعد أن ي:والذي يعتذر به عن هذا
 .  "شرح عمدة األحكام"هذا كالم ابن دقيق العيد ِفي . ’ا .شرط ِفي اإلبطال
وقال الصي ِفي اِننع"العألنه: أقول " :ةد ين زل من الدرجليا إلَى الثانيةة الع، 

د  اعبت فالبد من خطوة ِفي األرض ي؛ منها إلَى األرضثُم ،ومن الثانية إلَى الثالثة
                                                 

)١ ( أخرجه الدقطِنار    إسحاق ابن   وروايته عن غري ،البكائي ي سنده زياد     وِف،الةي ِفي آخر باب من الص 
  ).النجمي( . وليس ابن مسعود،ي مسعود األنصاري وهو عن أِب،فيها لني
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  .انتهى . ليتسع سجوده فأقلها أربع؛ا عن آخر درجةهِب
مس  فالبد من خن إذ؛اء غري واسعةرات إلَى ووطُخ الْعلوم أنَّممن الْ: قلت

ات وطُخ والبد أن تكون هذه الْ،زلن من السجود بعد أن ينكَّمتطوات لكي يخ
مت؛اليةوألن وِب، وهو وقت يسري،ا ِفي االعتدال بني الركوع والسجوده ا تعلم ذَه
  .حديد ال دليل عليه التحديد بثالث خطوات لإلبطال تأنَّ

السيما وقد صِبي  عن حأنه فَ جالنتحالب ١(اب(،حتاج إلَى أنه  وهذا ي
يطُمشي إلَى الباب خويرجع ِب،اتو واتطُخ.  

وصحأنه ح مل الصبية وهو يانَكَفَ، )٢(ليصي ا إذا قَحملهام،وي ضا على عه
كَاألرض إذا رعوس جد،وهذا ي حتاج إلَى حاتكَر.  
  وأنه أمبقتل الْ   ر  حي قْة والع ب ِفي  رالْبط فيه  ض وهذا ال تن   ، )٣( الةالص حاتكَر.  

                                                 

)١ (الَ قَلشري إلَى حديث عائشة يئِْج$ :تتي وا ِممنٍجاِر خو رج  اهللاولُسي ي ِفي  لِّص
 متأَ فَ،هالَّصلَى مى ِإرقَهقَ الْعج رثُم ،ي ِلحتفَ ومدقَت فَ،تحتفْتاس فَ،قلَغ مِهيلَ عاببالْ و،ِتيبالْ
الَصته#.ر وباب،الةاه أبو داود ِفي كتاب الص :والترمذي ، )٩٢٢(رقم  ،الة العمل ِفي الص
 ،هو السوالنسائي ِفي كتاب     ،  )٦٠١(رقم    ، بالنهار ج كيف تطوع النِبي     : باب ، كتاب الْجمعة  ِفي  
 ".سنن أِبي داود"حسنه األلباِني ِفي ، )١٢٠٦(رقم ، خطًا يسريةشي أمام القبلة م الْ:باب

 :ب با،الةاضع الصواجد ومسم مسلم ِفي كتاب الْاهو الذي ر�ي قتادة ا ِفي حديث أِبمكَ) ٢(
جواز حمل الصبيباب ،مامةوالنسائي ِفي كتاب اإل، )٥٤٣(رقم  ،الةان ِفي الص :ما يوز ج

من العم٨٢٧(رقم ، الةل ِفي الص(،والد باب،الةارمي ِفي كتاب الص :الع مالةل ِفي الص، 
 ).١٣٦٠، ١٣٥٩(رقم 

 ِةيح الْ:ِةالَ ِفي الصِنيدوس اَألِلتقَ ِبج  اهللاولُس ررمأَ$: الَ قَ� هريرةي ا ِفي حديث أِبمكَ) ٣(
الْوقْعبِ ر#.     باب،الة رواه الترمذي ِفي أبواب الص :م ِفي قتل الْ اَءا ج حوة  يقرب ِفيالعرقم  ،الة الص
 ،)٩٢١(رقم  ،الةل ِفي الصم الع: باب،الة أبو داود ِفي كتاب الصاهوا رم كَ،)٣٩٠(

والدقتل الْ: باب،الةارمي ِفي كتاب الص حوة يوالنسائي ، )١٥٠٤(رقم  ،الةالعقرب ِفي الص
= 
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 اهللا أمكنه  وأنَّ،الته شيطانا اعترضه ِفي ص بأنَّجالنِبي  إخبار :ومن ذلك
  .)١(#يدى يلَ عِهاِبع لُدر بتدجى وت حهتعذَفَ$: الَ قَ،منه

 بنت اءم البخاري ِفي كتاب الكسوف من حديث أساهو ما ر:ومن ذلك
 ،سم الشِتفَس خني ِحجالنِبي    جو زل ةَشاِئ عتي تأَ$ :تالَ قَلي بكر أِب
ا  هِدي ِبتارشأَ فَ؟اِسلنا ِل م:تلْقُ فَ،يلِّص تةٌماِئ قَيا ِهذَِإ و،ونَلُّص يامي ِقاسا النذَِإفَ
 - باإلشارة:يعِني- مع ن:تالَ قَ؟ةٌيآ :تلْقُ فَ! اهللاانَحب س:تالَقَ و،اِءملَى السِإ
  .)٢(#اَءمي الْأِس رقو فَبص أَتلْعج فَ،يشي الغالِنجى تت حتمقُفَ

ة ال يبطل اجحالة ِل الذي يكون ِفي الصلَم العوكل هذه وغريها أدلة أنَّ
الةالص،وإن ما يبطلها العث الذي يكون من ابإلنسان لغري حةاج.  

ويالتحديد بثالث ِفي اإلبطال ِلنَّإ :القَمكن أن ي من الْانَا كَم حات لغري كَر
حةاج،ا من بعض الْ وهذا يحصل كثريملنيص،فتجده ي ركب، أو ، يهيئ غترتهثُم 

                                                 

= 

  قتل الْ : باب،هو ِفي كتاب الس حي   ِفي    هوابن ماج  ، )١٢٠٣، ١٢٠٢(رقم   ،الةة والعقرب ِفي الص 
  كتاب إقامة الص  ما جاء ِفي قتل الْ   : باب  ،ة فيها الة والسن حي   ١٢٤٥(رقم  ، الةة والعقرب ِفي الص .(

 )صحيح(
ومسلم ، )١٢١٠(رقم  ،الةل ِفي الصموز من العج ما ي: باب،ةعمجالبخاري ِفي كتاب الْ) ١(

 ،الة والتعوذ منهان ِفي أثناء الصيطَاز لعن الشو ج: باب،الةاضع الصواجد ومسمِفي كتاب الْ
وجواز الع٥٤١(رقم  ،ل القليلم(،وأح د ِفي باقي مسند األنصارم. 

ي وِف، )٨٦(رقم  ، الفتيا بإشارة اليد والرأساب أجنم : باب،رواه البخاري ِفي كتاب العلم) ٢(
  ، ي كتاب الوضوء    وفِ ، )١٠٥٣(رقم    ،وفس ال ِفي الكُ   ج اء مع الر  س صالة الن  : باب ،ةعمج كتاب الْ 
 ما : باب، الكسوف ومسلم ِفي كتاب     ،)١٨٤(رقم    ،ثقلم من الغشي الْ    أ إالَّ ضوت ي م لَ ن م:باب
ِرععلى ض ِفي صالة الكسوف من أمر الْجِبي الن جومالك ِفي ، )٩٠٥(رقم  ،ة والنارن

باب،الةكتاب النداء للص :اَء ما جالة الكُ ِفي ص٤٤٧(رقم  ،وفس.( 
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يحأو ما أشبه ذلك من الْ،ك ساعتهر حالَِّتيات كَرت حصل عبثًا لغري حوقد ،ةاج 
عالْد حنابلة من مِه نسأل اهللا الْ،الة العبث الكثريبطالت الصدايميعة للج.  

ة اعمجالة أو الْاز إقامة الصو وفيه دليل على ج:قال ابن دقيق العيد :ثالثًا
 .  لغرض التعليم
  وفعل ذلك،فرضى اللَّا صم إنجالنِبي  اهر أنَّ الظَّ ألنَّ؛ي هذا نظرِف :قلت
  .فيه ليعلمهم
● الة قد أقيمت لشيئنيفتكون الص : 
 .   أداء الفرض-وهو األهم-  :امهأولُ

 .  وليس التعليم فقط، التعليم:وثانيهما
 ؛ الناسملِّكَة وغريها إذا أراد أن يعمر للجنبِماذ الْخوفيه مشروعية ات: رابعا

 .نهميعا ويرو ويراهم ج،ليشرف عليهم
اخامس: وفيه أنه ثالث دراتج. 
 وفيه أنه من طرفاء الغابة            :ا سادس،  وهذا ي  ؤخ  ذ من مالْوع ألفاظ جم ديثح. 

 

 

J@J@J@J@J 
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]١٣٤ [عنع ِدب ِناهللا بع منَّ أَ:ب رر الَقَ ج  اهللاولَس :$مناَء ج 
 . #لِْستغيلْ فَةَعمج الْمكُنِم

<|†�Ö] 

J لْموضوع اديثح :األمر بالغسل للجمعة على ميأتيهان  . 
J ْالمفراتد: 
من :ازماسم شرط ج. 
فعل ماضي: اَءج،وفاعله ضمري فيه يعود على ،حل جزم فعل الشرط وهو ِفي م 

 . ابوجوالْوالفاء رابطة بني الفعل ، هؤ جواب الشرط وجزا"فليغتسل"ملة  وج،"من"
J ْال معنى اإلجيِلام: 
انون من الفقر ع ِفي أول اإلسالم ي-رضوان اهللا عليهم- ةُابح الصانَكَ

بار ة عليهم الغعمج فيأتون إلَى الْ،ون أنفسهمخدم وي،وف يلبسون الص،ةاجحوالْ
ؤذي  وي،سجدمق ِفي الْر فيزيد عليهم الع،قًايسجد ضم وكان الْ،وفيهم العرق

ا بالربعضهم بعضِبي  لذلك فقد أمرهم ؛ريهةائح الكَوالذي بعث بدين جالن 
م بالغسل للجمعة هرأمفَ. ]٤:ثردمالْ[ ﴾ ﴿ : وأنزل اهللا عليه، والطهرقحالْ

ى يكون على أكمل حال ل من طيب بيته حتجصيب الر وأن ي،اهوالتنظف لَ
: جل م الرسوه لَالَ لذلك فقد قَ؛سلمنيمة عيد الْعمج الْ نظرا ألنَّ؛وأحسن هيئة

$منِماَء ج كُنالْم جملْ فَةَعيغلِْست# . 
J ْفقه الديثح: 

 ، ةعمج أتى الْنشروع لكل م ملَس الغديث أنَّحذ من هذا الْؤخي: أوالً
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سواء كان من أهل ووِبجوذلك أنَّ،ا أم اله  "من"الش ري  فه،ة تفيد العمومطي
تعوالبالغ وغري البالغ، الذكر واألنثىم .  

وقد وردِفي ذلك حديث عند ابن خ زية ِفي صحيحهم،بو عليه بقوله ب  :  
ي  ثِن حد: أورده من طريق زيد بن حباب            ، "ة عم جأمر النساء بالغسل لشهود الْ           "باب   

 نم$: ج سول اهللا رالَقَ: الَ عن ابن عمر قَ:ي نافع حدثِن:عثمان بن واقد العمري
 اِلج الرن ِملٌس غُِهيلَ عسيلَ فَ؛اهأِت يم لَنم و،لِْستغيلْ فَاِءسالن واِلج الرن ِمةَعمجى الْتأَ
والنرقم الْ. #اِءسقال الْ،)١٧٥٢(ديث ح مإسناده صحيح:ققح .  

 : وقال،ة هذهمزيابن خ إلَى رواية )٣٥٨ /٢( "الفتح"افظ ِفي حوأشار الْ
ان ِفي  وابن حب،ةمزي وابن خ،انةوي ع عن نافع عند أِب،ففي رواية عثمان بن واقد

 .  صحيحهم
  ).٣٩٥٨(عيفة رقم نظر الضا ،ِفي إسناده ضعف: قلت
 : لكن قال البزار، ورجاله ثقات:ايةوافظ بعد سياق هذه الرحقال الْ: قلت

 .ا وهمم وعثمان بن واقد صدوق رب، فيهمِهبن واقد وأخشى أن يكون عثمان 
 . قاله ِفي التقريب

ق فَتمحا قد أفاده لفظ العموم الْري ِفي هذا اللفظ صدر ما و إنَّ:وأقول
 ،ديثح عليه ذلك الْلَّ وهذا يدل على ما د.#لِْستغيلْ فَ ةَعمج الْمكُن ِماَء جنم$: عليه

ا لهؤيويكون موباهللا التوفيق،د  . 
  ؟هل هو للوجوب أو للندب :اختلف أهل العلم ِفي هذا األمر :ثانيا
ة متمسكني بظاهر هذا عمجسل يوم الْ أهل الظاهر إلَى وجوب الغبهذَفَ
ى  لَ عباِج وِةعمج الْلُسغُ$ :تفق عليهمي سعيد الْ ِفي حديث أِبج وبقوله ،احلديث

 . ابةحمع من الصر وجم  وحكاه ابن حزم عن ع.#ٍمِلتح ملِّكُ
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وذهب جمهلَور العمف والْلَاء من السقَف وفُلَخهة اء األمصار إلَى أنه سن
من ’ا. ؤكدةم "العةد"للص ياِننع . 

ديثًا   وحما دي  قَونَ سلم م الْ ع مأج"   ) :٧٩ /١٠(  "التمهيد    " وقال ابن عبد الرب ِفي          
 ،  اإلكثاري عن غنِ ي ذلك ما يكفي وي    وفِ ،ة ليس بفرض واجب  عم ج الْلَس  غُ  أنَّعلى 
وال يجوز على األمة بأسرها جهل معنى السنوهذا مفهوم عند ،ى الكتابة ومعن 

  .ذوي األلباب
 ؛ة ليس بفرض واجبعمج الْلَس غُاعهم على أنَّم مع إجاَءملَ الع أنَّإالَّ
 أو كان لعلة فارتفعت ،ة أم هو استحباب وفضلون لألمسنهل هو م :يهاختلفوا ف

  ؟وليس بفرض
ا ه ألن؛ؤكدةة مة من أهل العلم إلَى أنه سناعم وج، والثوري، مالكبهذَفَ
ِبلَِمقد ع والْج ا رسول اهللاه بعده والْاُءفَلَخ فاستحبوها وندبوا إليها،سلمونم ، 

 . ةرذكوم الْوهذا سبيل السنن
 لَستغْا ِنم$ :�ي هريرة ب حديث أِبذهم إلَى هذا الْبه ذَنة مج حنِمفَ

يوالْم جمغُِةع الْلَس جنِةاب، ثُمر أَكَ فَاحنا قَمربب دخ الْإلَ. #... ةَنا .ديثح’ .عزاه 
 .  "فصنمالْ"اق ِفي ز وعبد الر،ي شيبةقق للتمهيد إلَى ابن أِبحمالْ

 وهذه الرواية .#ِةابنجل الْسغُ$: وقع ِفي بعض روايات الصحيحني: قلت
 لَس غُِةعمج الْمو يلَستغْا ِنم$ : بلفظ،ةعمج فضل الْ:وقعت للبخاري ِفي باب

   .#... ةَند ببرا قَمنأَكَ فَاح رثُم ،ِةابنجالْ
 ، عليه فضالًبت رجالنِبي   أنَّ:ديثحوجه االستدالل من هذا الْوالظاهر أن 

وملَن مِر يفعل ذلك حولَ، الفضل فقطم ما ِفي تركهرتب عليه إثْ يم . 
ا من م البخاري ومسلم وغريهاهو ما ر:م الوجوبدل به على عدستا يموِم
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ي ِلهلَى أَ ِإبِلقَنأَ ملَ فَتلِْغي شنِإ$ :الَقَ التأخر فَ� على عثمان �إنكار عمر 
حتِمى سعتأِذ التيلَ فَ،نِز أَملَى  دنْأَعت وضالَقَ فَ.أتع مر:و الوأَوُءض يا وقَضد 
ِلعمنَّ أَت  ِبيانَ كَجالني أمالْ ِبرغ١(#ِلس( . 

فالذي يظهر أنَّ:ا وجه الداللة منهأم ع مر �إن ما احتعلى عثمان ج � 
ةِفي ترك سن،ولَ،ابقني مع أنه من الس محتج عليه ِفي ترك فرض ي.  

 اشتغاله   فرأى ،  ألنه يستحب     ؛ لَ سا ترك الغ    موفيه إشارة إلَى أنه إن          :  قال النووي     
 � مره ع يأمرما لَذَه وِل؛جلس للغسل بعد النداءى من أن ية أولَعمجبقصد الْ

بالروع للغسلج . 
ل الذي ج منها حديث الر،ور بأحاديث صحيحةمهج واحتج الْ:وقال أيضا

دلَخخطب وعمر ي،وقد ت ركوقد ذكره مسلم،سل الغ ،وهذا الر ل هو عثمان ج
  .انبن عفَّا

م أهل ة وهعمجاضرو الْ وح،رمه عر وأقَ،ان فعلهثم ع أنَّ:ووجه الداللة
 أللزموه بالرجوع :ي يعِن.’ا . وأللزموه،ا تركهم واجبا لَانَ ولو كَ، والعقدلِّحالْ

  .لالغتسال
ومن هذا يتالْسلَ غُ أنَّ:ن للناظربي جماعوال شرطًا ِفي صحة ،ة ليس فرض 

 .  وباهللا التوفيق،اهكَر تنب ماقَع وال ي،اهلَع فَناب مثَ ي،ةا هو سنم وإن،ةعمجالْ
                                                 

ومسلم ِفي كتاب ، )٨٧٨(رقم ، فضل الغسل يوم الْجمعة: باب، البخاري ِفي كتاب الْجمعة) ١(
رقم  ،  الْجمعةما جاَء ِفي االغتسال يوم      : باب ، ذي ِفي كتاب الْجمعة   والترم  ، )٨٤٥(رقم  ،  الْجمعة

ومالك ، )٣٤٠(رقم ، ِفي الغسل يوم الْجمعة: باب، وأبو داود ِفي كتاب الطَّهارة، )٤٩٤(
والدارمي ِفي  ، )٢٢٩(رقم ، العمل ِفي الغسل يوم الْجمعة: باب، ِفي كتاب النداء للصالة

 ).١٥٣٩(رقم ، الغسل يوم الْجمعة: باب، لصالةا
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]١٣٥[ عنِراِب جِن بع الَ قَب اهللا ِدب: $اَءجر لٌجو ِبالنج يي طُخب 
الناسي والْم جمالَقَ فَ،ِةع :لَّصيتقُ: الَ قَ.الَ: الَ؟ قَنُالَا فُ يفَم كَارعكْ رعتِني# . 

ي ِرِفووفَ$ :ٍةايلِّصكْ رعتِني# . 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح: التة ِفي وقت الْحيطبةخ. 
J ْالمفراتد: 

  .ياِنفَطَك الغيلَهو س: جاء رجل
لَّصاستفهام ِب:  يا فالنيتأداة االستفهام:أي-ذف األداة ح -.  
  .سجدم حني دخوله الْلِّص يم أنه لَ:يعِن ي،جواب االستفهام:  ال:الَقَ
  .#اميِه ِفزوجتو$:  ِفي بعض ألفاظهدر وقد و،رمأَ: اركع ركعتني فم قُ:الَقَ
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
أمِبي  رجالنم ند يوم الْلَخ جمعخطب أن يركع ركعتني قبل ة واإلمام ي
جلسأن ي،وأن ي تجِب،ز فيهماو معنى أن يفِّخفهام.  

J ْفقه الديثح: 
 فإنه ؛خطبة واإلمام يعمج يوم الْلَخ دن م أنَّ:ديثحذ من الْؤخي: أوالً
يلزمه أن يلِّصيوهذا هو قول الشافعي،جلس ركعتني قبل أن ي ،وأح وأكثر ،دم 
 اءَ   جاذَإِ $:  ج   وهو قوله    ،ا هو أصرح منه       مديث وغريه مِ   ح ا الْ ذَ ه ِل؛ ديث ح أصحاب الْ  

  .)١(#اميِه ِفزوجتيلْ وِنيتعكْ رعكَريلْ فَ؛بطُخ يامماِإل وِةعمج الْمو يدِجسم الْمكُدحأَ
                                                 

وأبو داود ِفي كتاب ، )٨٧٥(رقم  ،خطبة واإلمام ي التحي: باب،ةعمجمسلم ِفي كتاب الْ) ١(
= 
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 لَخ دنمسجد ِلمة الْحيوع تكُاز روم جد وأبو حنيفة إلَى ع، مالكبهوذَ
خطبواإلمام ي،وتأولوا هذه األحاديث الص ريحة الصحيحة بتأويالت مةسفَتع : 
 كيلَى قضى س عن خطبته حتتكَكًا سيلَ سرا أمم لَجالنِبي  أنَّ :اهأولُ

صالته.  
وردذا بأنَّ هالد قطِناري ضف هذا الْعديثح،فليس فيه ح جى ترد به ة حت

 . األحاديث الصحيحة
 االستماع عنه ضر فَطَقَك سيلَبة ساطَخمل ِباغَشا تم لَجالنِبي  أنَّ: يالثاِن

-يعِني:ليك عن س-.  
وربأنَّد ذلك انقضى حني انقضت م ِبي اطبة خورجع إلَى خطبته، جالن ، 

وتاغَشِبي يك بامتثال ما أمر به لَل سجالن
)١(. 

  .طبةخ هذه القصة قبل شروعه ِفي الْأنَّ: الثالث
ورذلك ليس بصحيح بأنَّد ،بل قد د لَخج يِب والنخطب قائم ي . 

  .الةم الكالم ِفي الصحري ذلك كان قبل تأنَّ :الرابع
وهذا مردا بأنَّودأيض الكالم ِفي الص الة حرما قديبعضهمالَ بل قد قَ،م : 

 . ةكَّمالة نزل ِب الكالم ِفي الصمحري تنَّإ
 اس النيِرا فعل ذلك ليمليكًا بالركوع إن سرا أمم لَجالنِبي  أنَّ: امسخالْ

                                                 

= 

باب،الةالص :إذا د لَخالر جِفي كتاب إقامة هوابن ماج، )١١١٦(رقم  ،خطبل واإلمام ي 
الصما: باب،ة فيهاالة والسن اَء جفيمن د الْلَخ مخطب بنحو حديث مسلمسجد واإلمام ي، 
 ).١١١٤(برقم 

)١" (شرح العمالبن دقيق العيد مع "ةد "العةد"للص ي اِننع)ديث أخرجه  ،)١٢٢ /٣مسلم والْح
 ).النجمي). (٨٧٥(برقم 
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  . أيضاد وقد ر، فقريا رجالًانَ ألنه كَ؛قوا عليهدصته فيتبذَّ
ديث حذا الْهل ِبمافظ ابن حجر أوصل االعتذارات عن العح الْ أنَّ:همموالْ

عتذارات ل على مثل هذه االما حم وإن، إلَى عشرة كلها واهية"الفتح"ِفي 
ن اءت عي جِتة على النصوص الَّم أقوال الشيوخ واألئم وتقدي،يِبذهمالتعصب الْ

 .  ب األولذهم وهو الْ، الدليلهد ما أيقحوالْ، ج ومعصمالْ
 وأقصد ، نسأل اهللا العافية منه،الٌض عاٌءب داهذَ للمبصع التومن هنا تعلم أنَّ

 بذلك من ي رالدليل   د ،     ويعتذر عن الع  ؛ل به  م   الَ ألنه خالتوفيق وباهللا  ، رأي إمامه     ف  . 
اثاني: يذ من الْؤخالْديث أنَّح خطبة ال تةمنع أداء التحي،فقد أم ِبي  رجالن 

سليكًا بأداء التحيخطبة وهو ي . 
  ألنَّ؛سجد واجبةمة الْحي تديث وما ِفي معناه أنَّحذ من هذا الْؤخي: ثالثًا
 . طبةخا ِفي حال أداء الْا أمرا إلزاميه ِبر أمجالنِبي 

نهي عن مسجد ولو ِفي األوقات الْمة الْحيجب فعل تذ منه أنه يؤخي :رابعا
الة فيهاالص.  

 ولكن يكون فعلها قبل ،وسلُجة ال تفوت بالْحي التذ منه أنَّؤخي :خامسا
  .اًءض وبعده قَ،وس أداًءلُجالْ

  .أمومني ويكلمونهم بعض الْملِّكَوز للخطيب أن يجذ منه أنه يؤخي: سادسا
 ومن ذلك حديث ، اإلمامملِّكَوز له أن يجأموم يم الْذ منه أنَّؤخي: سابعا

 ِتكَلَ ه، اهللاولَسرا  ي:الَقَفَ، بطُخ يماِئ قَج يِبالن ولٌج رلَخد$ :الَ قَ�أنس 
  .ديثح الْ#…ا نيِقس ينْ اهللا أَعاد فَ،الُيِع الْاعج و،الُوماَأل

J@J@J@J@J 
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]١٣٦[ عنانَكَ$ :الَ قَ� ٍراِب جر ج  اهللاولُسي طُخبطْ خبتِنيو هو 
 .#وٍسلُجا ِبمهني بلُِصفْ ي،ماِئقَ

<|†�Ö] 

J ْموضوع الالقيام ِفي الْ :ديثحوالْ،طبةخ وس بني الْلُجختنيطب . 
J ْالمفراتد: 

  .ةملة بعده حاليج والْ،الحالواو واو الْ: وهو قائم
  .لوسجطبتني ِبخ يفصل بني الْ:أي: وسلُج يفصل بينهما ِب:قوله
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
م بهغِّرم ويهركِّذَ وي،اس فيهما النظُِع ي،طبتنيخطب خ يانَ كَجالنِبي  أنَّ

خفيفة بني  بقعدة : أي،لوسجطبتني ِبخ يفصل بني الْ،ا عندهمم ِمبههر وي،فيما عند اهللا
 . طبتنيخالْ

J ْفقه الديثح: 
ج ِفي هذا رخ وهو أنه ي،ؤلفمديث ليس من شرط الْح هذا الْأنَّ: أوالً

ديث أخرجه مسلم وأصحاب  ح وهذا الْ،مسلمالكتاب ما اتفق عليه البخاري و
  .-رةموهو ابن س-السنن عن جابر 
  .ا البخاري والترمذيدة ما عاعمج أخرجه الْ":ىقَنتمالْ"قال ِفي 

ف صنم وهذا اللفظ الذي ذكره الْ":إحكام األحكام"وقال ابن دقيق العيد ِفي 
  . فعليه إبرازه؛ أراد تصحيحهنم فَ،ة ِفي الصحيحنييغذه الصه أقف عليه ِبملَ

ف هو صنموهذا اللفظ الذي أتى به الْ:  قلت " :ةدالع"ي ِفي اِننع الصالَوقَ
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 الَ وقَ،ي ِفي شرحهِبلَح الْالَ كذا قَ،يقطِنار والد، والنسائي،لفظ الشافعي
 انَكَ و،مااِئ قَِنيتبطْ خبطُخ يج اهللا ولُس رانَكَ$:  لفظ النسائي:الزركشي

لُِصفْيب ينها ِبما .#وٍسلُج’. "الع١٢٨ /٣( "ة شرح العمدةد( . 
اثاني :يذ من الْؤخالْديث أنَّح الَ وبه قَ،طبتني واجبتانخج ور الفقهاءمه.  

وقال الصي ِفي اِننع"الععند الْ: قوله":ةد جأقول.ورمه :لَِق إشارة إلَى ما ن 
ة تصح بال عمج الْ أنَّ- داود الظاهري:أي- والظاهري ،ن البصريسحالْعن 
أبو حنيفةالَ وقَ...  وحكي عن مالك،طبةخ :وقال .  خطبة واحدةئجز ت
  ).١٢٨ /٣( "ةدالع"من . ’ا. الةا شرط لصحة الصمه إن:ورمهجالْ

دل على الوجوب  ليس هناك ما ي:الَقَ فَ،وقد نازع ِفي ذلك بعض الفقهاء
 .  ة عن الشرطيضالً فَ،د الفعل ال يدل على الوجوبرج وم،د الفعلرج مإالَّ

ا موا كَلُّص$ :ا مع قولهمه لَج  فإن استدل بفعل الرسول:قال ابن دقيق العيد
أَريتي أُوِنمففي ذلك نظر يتوقف على أن يكون إقامة الْ، )١(#يلِّصطبتني داخالًخ 
حتتلَ  فإنه إن،الة كيفية الصِب يكن كذلك كان استدالالًم مجد الفعلر  . 

 . األصول ِفيفِرا عماب كَجده ال يدل على اإليرج وم: وأقول:ياِننع الصالَوقَ
 م ألنه لَ؛د الفعل هنا كاٍفرج م إنَّ:ي بعد أن نقل كالم الشارحلِبح الْالَوقَ
 ،ازوج الْواحدة لبيان     ةر ولو كان جائزا لفعله ولو م        ،طبة ا بال خ  هالَّ  صج  نه أينقل   

 . ’ا .ل الكتاب العزيزجممعلى أنه بيان ِل
قال الصيريد به:ياِننع  ة[ ﴾   ﴿ :ىالَقوله تععمفإنه  .]٩:الْج 

                                                 

: باب، ب األدبوِفي كتا، )٦٣١(رقم  ، األذان للمسافر: باب،البخاري ِفي كتاب األذان) ١(
خبر ما جاَء ِفي إجازة : باب، وِفي كتاب أخبار اآلحاد، )٦٠٠٨(رقم ، رحمة الناس بالبهائم

 ).١٢٥٣(رقم  ، أحق باإلمامةن م: باب،الةارمي ِفي كتاب الصوالد، )٧٢٤٦(رقم ، الواحد
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  .الةطبتني والصخ بالْج ل بينه فعلهجم وهو م،أمر بالسعي إلَى ذكره
 الٌّ داتة إلَى أن معمجت الْضِرطبتني منذ فُخ على الْج  مواظبتهإنَّ: لتقُ

ى أن تلك هي صفة الْلَعجمال تصح بدوِنالَِّتية ع اه . 
 واستدل على ،خطب قائماطيب يخ الْديث أنَّحذ من هذا الْؤخي: اثالثً
 البخاري موترج. ]١١:ةعمجالْ[ ﴾ ﴿ :ىالَوبقوله تع، ج ذلك بفعله

  .طبة قائماخ باب الْ:بقوله
 ، عليه عمل أهل العلم من علماء األمصار:نذرم ابن الْالَ قَ":الفتح"قال ِفي 
 وعن مالك أنه ،ة وليس بواجبطبة سنخ القيام ِفي الْي حنيفة أنَّونقل عن أِب

 للخطبة شرط  القيام وعند الباقني أنَّ،التهت صح وصاَء فإن تركه أس،واجب
؛الةللقادر كالصطَ فإنه ما خبا إالَّج سول اهللا رقائم   . 

 ،مااِئ قَج اهللا ولُس ربطَخ$: ي شيبة عن طاوس قالوقد أخرج ابن أِب
أَوبٍركْو ب،و عمر،و ثْعانُم،أَ ولُوم نلَ جسِمى الْلَ عنِربم اِوعةُي#.  

 ِمكَح الْن بالرحمِن دبع ودِجسم الْلَخ دهنأَ$: رةجديث كعب بن عحوِب
يطُخااِع قَبنكَأَ فَ،درلَ عِهي،و قَالَت لَوهت الْ[ ﴾ ﴿ :ىالَعجم١(#]١١:ةع(.  

 بطُخ ينيِمِلسم الْمؤاما يمط ِإ قَِمويالْ كَتأيا رم$ :ةمزيي رواية ابن خوِف
وهواِل جس،ِل ذَولُقُ يكم رت٢(#ِني(. 

                                                 

)١ (روالبيهقي ِفي السنن الكربى اه )كتاب الْ ِفي )٥٤٩٥( رقم ،)١٩٦ص/ ٣ججمباب،ةع : 
       ﴿:  ِفي قوله: باب،ةعمجمسلم ِفي كتاب الْو ،اطبة قائمخالْ

 الْحديث رقم ،كمح بن أم الْ الرحمن عبد: أنه قال إالَّ،ار وغريهش بن بمحمد من رواية .﴾ 
 ).١٣٩٧(رقم  ،طبةخ قيام اإلمام ِفي الْ: باب،ةعمج والنسائي ِفي كتاب الْ،)٨٦٤(

)٢ (رواه ابن خزيوذكره الْ،ةم الفتح"افظ ِفي ح"،كَ وسعنهت . 
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  اءَ   فإن تركه أس    ،طبة واجب  خ القيام ِفي الْ      أنَّ :الذي يظهر من هذا البحث       : قلت 
 وذلك ،ونافروتم ةُابح ة والصاب ح  ِفي عهد الص  لَِع ذلك فُ  ألنَّ؛الته    صتح وص ،موأثِ 

على عهد معةاوي،لنقل ذلك عنهم؛باطلةالة  فلو كانت الص   . 
ا الْ أملُج وس فقد ورواشتهر أنَّ   د أول م فَن  لَعه م ع والظاهر     . مروان  : وقيل  ،ة اوي 

 .  ةاويعم ِبدينة مروان تأسيا      م  بالْ  هلَ ع فَن وأول م  ،ة اوي ع ام م  فعله بالش    ن أول م  أنَّ
 ،  جالسابطَ فخ، يستطع القيامما كثر شحم بطنه لَمة لَاويع مكر أنَّوقد ذُ

 وتأس   ى به ع اله  م،   ة ِفي بنِ   وكانت سن ة لَ ي أميم ت  تعندما قامت دولة    ر إالَّ غي اسيني العب  . 
ا القعدة بني الْأمي الْ وِف: ابن دقيق العيدالَقَ فَ،طبتنيخحى الْلَديث دليل عوس لُج
 .  أصحاب الشافعيول عننقُ وهو م،قيل بركنيته وقد ، وال خالف فيه،طبتنيخبني الْ

قال الصالقعود بني الْ نقلوا عن الشافعي أنَّ: أقول:ياِننع خكْطبتني رألنه ؛ن 
 .  اء األربعة بعده خالفهفَلَخ والْج ل عنهنقَ يملَ

 إنه :الواقَ فَ-طبتنيخ الْ:يعِني-ور ِفي القعود بينهما مهج وخالفه الْ:الَقَ
وبه قال الْ،ةسن هادةوي . 

ا مقدارهأم،فقالت الش مقدار سورة اإلخالص يطمئن فيه ِب:ةافعي.  
أمن قالا م:ا عن القعود السكتة قَئجز تفليس لَ،ائم القياس م دليل إالَّه 

 .   وباهللا التوفيق،على السكتة بعد القراءة
 

J@J@J@J@J 
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]١٣٧[ عِب أَني هرينَّأَ: � ةَر  ِبيلْا قُذَِإ$: الَ قَجالنِلت ِباِحصأَ: كِصنت 
يوالْم جمِةعاِإل ومامي طُخ قَفَ ؛بلَد غوت# . 

<|†�Ö] 

J ْموضوع المنع الكالم ِفي وقت الْ :ديثحطبةخ. 
J ْال مفراتد: 

 ولغي ، ونصر ينصر، لغا يلغو من باب دخل يدخل:القَي:  فقد لغوت:قوله
 .  لغا يلغي من باب رمى يرمي:القَمكن أن ي وي،مم يأثَيلغى من باب أِث

  .ى تكلمعنمي لغا ِب ويأِت،تكَى سعنمي لغا ِب يأِت:عنينيمي ِلويأِت
ومقَجرى الكالم ير الْرمى الْعنموالظَّ،ودقص اهر أن مى لغوت معناهعن: 
 :يعِنى لغوت يعن م:القَمكن أن ي وي،كعتم تكون قد أبطلت ج وحينئٍذ،تكلمت

  .كعتمبطلت جأ
ود منه إبطال قصم ولو كان الْ،نيلِّصاب للمطَِخ الْ ألنَّ؛لكن األول أشهر

جلكان أن يقول؛تكمع :أي،معتك فقد لغت ج :طتقَ س  . 
؛ق اللغو على الكالم الذي ال خري فيهطلَويىالَ قال تع :﴿    
 .]٧٢:الفرقان[ ﴾
J ْالمعنى اإلجياِلم : 

:   ج النِبي    الَ  لذلك قَ ؛ا ه لالستماع لَ   للخطبة احترام ِفي وقتها وتفريغ الذهن         
$مأَ:يِهِخ َألالَ قَن ِصنتي والْم جمِةعاِإل ومامي طُخقَ فَ؛بلَد اغ،و ملَن الَا فَغج ملَةَع ه# . 

J ْفقه الديثح: 
  .حسن من الكالم ما ال ي:رين على أن اللغوسفَماتفقت أقوال الْ :نريم الزين بن الْقال
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ميلوقال النضر بن ش:م بطلت فضيلة : وقيل، خليت من األجر:ى لغوتعن 
معتكج.ولعل األقرب هذا من قول م الَ قَن:ص اارت جمعتك ظهر  . 

لكن وري داود حديث عند أِبد،وابن خ زياهللا بن عمر  ة من حديث عبدم
 :-رواته أحد -  قال ابن وهب      .# را ه ظُ ه لَ  تان  كَ ؛اسِ   الن اب قَ ى ِرطَّ خ تا و  غ لَ ن مو$  :مرفوعا  

الةمعناه أجزأت عنه الص،ِر وحفضيلة الْم جمةع . 
وألحدم،والبز اار من حديث ابن عباس مرفوع: $منلَّكَ تمي والْم جمةِ ع 

اِإلومامي طُخفَب هحِ الْ كَواِرمي أَلُِمح افَسار،ِذالَّ ولَولُقُي ي أَ:ه ِصنلَ.ت يلَس هج مةٌع# . 
 .ا عن ابن عمر موقوفً،ةملَاد بن سم وله شاهد قوي ِفي جامع ح:قال

 . ’ا .نهاع على إسقاط فرض الوقت عمة كاملة لإلجعم ال ج:قال العلماء
ويذ من الْؤخديث وجوب اإلنصات ِفي الْحطبةخ،وقد ح ددالشافعي ه 
 إذا  الشافعي ال يرى وجوب اإلنصات إالَّ أنَّ: أي،م قوالناهد وفيما ع،باألربعني
 .  ا العددذَه ِبة ال تصح إالَّعمج الْى أنَّلَ عيبِن وهذا م، أربعنيونَراِضحبلغ الْ

  إالَّ،ي على دليلِننبة من دون هذا العدد قول ال يعم بعدم صحة جوالقول
، )١(حو أربعنيا نوهعمة جعمم كانوا ِفي أول جه وأن،حديث كعب بن مالك

ذَوها ال يفيد إبطال جمعة منذَ دون ها العدد.  
  .)٢( ثالثة واإلمام   م وه  ،ة عا مج طلق عليه اسم الْ     ا أُ م ة تنعقد بِ    عمج الْ نَّإ  : والقول 

                                                 

)١ (إشارة إلَى م ا رو اه  الْ: باب،الة  أبو داود ِفي كتاب الص  جمة ِفي القُ  عرقم  ،ىر)ه ماجوابن ، )١٠٦٩ 
فرض الْ: باب،الةِفي كتاب إقامة الص جم١٠٨٢(رقم  ،ةع( ،ْوالم ِفي الْاكحمستك در)١ج/ 

 .سنده حسن: ي األلباِنالَ قَ،)١٧٦ص/ ٣ج( والبيهقي ،)٢٨١ص
  م ِهيلَ عذَ وحت اسدقَ والَّ ِإةُالَ الص ميهِ  ِفامقَ  ت الٍَود بالَ وٍةير ِفي قٍَةثَالَ ثَنا ِمم$: هوديث حالْ) ٢(

 الشفَ ، انُ طَ ي لَ عكُ ي الْ  بِ مج م ِإ فَ ، ِةاع ن م  ئْ  الذِّ لُ أكُ ا ي اصِ قَ  الْ بةَي#.ر  ود  اإلمام  اهمي ِفي مسند أبِ  أحالد اء رد
= 
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ا تنعقد ه فمالك يرى أن،ي على دليل صريح صحيحوسائر األقوال ال تنبِن
ي عشرباثن،والشافعي وأح مد يريان أنا غري ،ا تنعقد بأربعنيهوأبو حنيفة يرى رأي 

  .اهمنع ما دوني على دليل ي ولكن هذه األقوال ال تنبِن،رأيهم
  وعلى هذا فإنَّ، هو ما ذكرته قبل قليل:وال أهل العلم والصحيح من أق

اإلنصات واجب ِفي كل عد تنعقد به الْدجمةع.  
  ؟وهل الكالم حرام أو مكروه

  .ِفي هذا خالف
 فإنه ؛ةطبخ أجاز الكالم ِفي الْن وم،محري هو القول بالت:والقول الصحيح

اَءقد أسالَ وخا بأنَّلْ ِع؛ األدلةفكَ ابن عبد الرب ذَماالتفاق على وجوب ر 
اإلنصات على منح ضالْر جمعة إذا سمعاه.  

وز له أن يذكر اهللا أو     ج وهل ي،مم أو صٍدعطبة لبخع الْمس يمواختلفوا فيمن لَ
  .حل خالف ونظر هذا م؟يقرأ

د قَ ذاكرا فَانَ كَن م ألنَّ؛ ولو كان ذاكرا،ازوج عدم الْ:يوالذي يظهر ِل
ملَّكَت،وم نقَم فَلَّكَ تلَد كَ،اغ ا ِفي الْمديثح  . 

 ج النِبي  ى  لَالة ع والص ، وتشميت العاطس      ،الم د الس   ر:واختلفوا ِفي أربعة أشياء         
 .   والتأمني على الدعاء،كرإذا ذُ

                                                 

= 

 ،)٥٤٧( رقم ،ةاعمج التشديد بترك الْ: باب،الة أبو داود ِفي الصاهو ور،)٤٤٦ /٦( و،)١٩٦ /٥(
، )٨٤٧(رقم  ،ةعمج التشديد ِفي ترك الْ: باب، وأخرجه النسائي ِفي اإلمامة،ينه األلباِنسحو

 ،)٥٤ /٣(والبيهقي ِفي السنن الكربى    ، )٩٢٠( رقم ،)٢٩٦ /١(وأخرجه ِفي السنن الكربى   
ك  در ستمالْاكم ِفي ح والْ،)٢١١٠١( رقم ،)٤٥٨ /٥(ان ِفي صحيحه  وابن حب ،)٤٧٠٨(رقم 
 . صحيح اإلسناد: وقال،)٣٧٩٦( رقم ،)٥٢٤ /٢(
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ة عمجلْ أنصت يوم ا: قال ألخيهن م أخرب أنَّجالنِبي وقد علمت أن 
أنَّ؛خطبواإلمام ي ج ه الغيةمعت،نع األمر بالْ فإذا كان قد مموف والنهي عن عر

 . ى فغريه من باب أولَ،رنكَمالْ
 اِلسجد ِفي حمة الْحينع تديث على محا الْذَهوقد استدل أصحاب مالك ِب

 ،طبةخا ِفي حال الْه ِبرم أَجِبي الن م أنَّدقَ تدقَ فَ،م ِفي ذلكه وال دليل لَ،طبةخالْ
وليس للعقول وال األقيسة دخل ِفي األحكام الش؛ةرعيألن ها مأخوذة عمنع صمه 

  ومعلوم أنَّ،ىوح ييح و إن هو إالَّ،ىوه وأخرب أنه ال ينطق عن الْ،أطَخاهللا من الْ
مبالْالَ قَن قَنع فَمقال برأيهد ،الَ وخفحيح الصريح الدليل الص،أو تابع م الَ قَن 

 .  ج ومعصم عن الْحما على ما صدقَ قوله ملَع وج،برأيه
وقد مضى معِبي  ا أنَّنالَ قَجالنلَ لسقُ$: كيفَم كَارعكْ رعتِنيأَ وِجويِه ِفزام#.  

 .   وباهللا التوفيق،القَا يم كَ"هر معقلطل نهر اهللا بإذا جاء ن"و
 

 

 

J@J@J@J@J 
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]١٣٨[ع ِب أَني هرينَّ أَ:� ةَرر الَ قَج اهللا ولَس: $اغِْنم تلَسي والْم جمةِ ع 
 ِةياِن الثَِّةاع ِفي الساح رنم و،ةًند ببرا قَمنأَكَى فَولَ اُألِةاع ِفي الساح رثُم ،ِةابنج الْلَسغُ
 ِفي اح رنم و،نَرقْشا أَب كَبرا قَمنأَكَ فَِةثَاِل الثَِّةاع ِفي الساح رنم و،ةًرقَ ببرا قَمنأَكَفَ

السِةاعاِب الرأَكَ فَِةعنا قَمربد جةًاج،و منر احِفي الس الِْةاع اِمخأَكَ فَِةسنا قَمربب يةًض، 
 . #ركْ الذِّونَعِمتس يةُكَِئالَم الِْترض حامم اِإلجرا خذَِإفَ

<|†�Ö] 

J ْموضوع الفضيلة التبكري إلَى الْ :ديثحجمةع. 
J ْال مفراتد: 
راح :هو الذهاب ِفي وقت الراحو،وهو بعد الز الو،لَطْ وقد يق ويربه  اد 

مجد الذهابر. 
بدهي الواحدة من اإلبل: ةن.  
كَ: أي،هي الواحدة من البقر: رةقَب أنمةكَّا أهداها لتنحر ِفي م.  

  . والدجاجة والبيضة معروفة،ونر له قُ:أي: كبشا أقرن
  .قدص أو تىهدأود منه قصما أن يكون الْمعناها إم: برقَ
حضت الْرالئكةم :عِني والْ،طبة اإلمامي لتسمع خ الْ:راد بالذكرم طبةخ.  
أمفَ:اعةا الس ي البحث فيهايأِتس . 
J ْالمعنى اإلجياِلم : 

 ،سب التبكريحة ِبعمجعي إلَى الْاوت الناس ِفي السفَ عن تجالنِبي أخرب 
ات اع هذه الس وأنَّ،ورذكُم الفضل الْمهلَة فَاع قوم اشتركوا ِفي سلَّ كُوأخرب أنَّ
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كلون بكتابة الناس على ومالئكة الْم الْ وأنَّ،رنبِموس اإلمام على الْلُجتنتهي ِب
اِلحسب حقَهم ِفي التم والتأخر يطوون صحفهم إذا خرج اإلمامد . 
J ْفقه الديثح: 

 هذه الفضيلة  وأنَّ،ةعمجسل يوم الْديث تأكيد الغحذ من هذا الْؤخي :أوالً
 .  خإلَ #... اح رثُم ،ِةعمج الْمو يلَست اغِْنم$:  لقوله؛ بذلكال تنال إالَّ
 ِفي بعض طرقه ِفي الصحيحني زيادة عقَ و: أقول":ةدالع"ي ِفي اِننع الصالَقَ
ده   ؤي  وي  ،ةاب ن ج كغسل الْ  الًسحذوف أي غُ   صدر م  م وهو نعت لِ  .# ِةاب ن ج الْ  لَسغُ$ : بلفظ  
قَ ما وع        ِفي بعض طرقه عند عبد الر اغْ فَ$ : اق زت أَ لَس  ح كُدكَ  م م  ا يغلِْل  لُِستجنِةاب# . 

اثاني: يذ من قولهؤخ :$يوالْم جممن اغتسل يوم الْ: أي.#ِةع جمةع، ثُمر ؛اح 
ة القائلني  اهريظَّ خالفًا لل؛شرع لليوم يم ولَ،ةعمجاح إلَى الْو للرعِر شلَس الغأنَّ
  .ازة جعمج وعندهم لو اغتسل بعد صالة الْ،الة لليوم ال للصعِر شلَس الغبأنَّ

ويرولَ قَدهم ما رووقت الْ: البخاري ِفي باباه جمعمسة إذا زالت الش ، 
وا احا رذَوا ِإانكَ و،مِهِسفُن أَةَنه ماس النانَكَ$:  عن عائشة بلفظ،من حديث عمرة

 فدل هذا على أنَّ. )١(#متلْست اغِْو لَ:مه لَيلَِق فَ،مِهِتئَيوا ِفي هاح رِةعمجلَى الِْإ
 . ةعمج ال ليوم الْ،ةعمجاالغتسال لصالة الْ

 .  فيه فضل عظيم وأنَّ،ةعمذ منه استحباب التبكري للجؤخي: اثالثً
                                                 

 ِفي اهو ور،)٩٠٣(رقم  ،ة إذا زالت الشمسعمج وقت الْ: باب،ةعمجالبخاري ِفي كتاب الْ) ١(
 ،ةعمجومسلم ِفي كتاب الْ، )٢٠٧١(رقم  ،له بيدهمل وعج كسب الر: باب،كتاب البيوع

وأبو داود ِفي كتاب ، )٨٤٧(رقم  ،الجة على كل بالغ من الرعمج وجوب غسل الْ:باب
 ِفي باقي مسند دموأح، )٣٥٢(رقم  ،ةعمجسل يوم الْي ترك الغة ِفصخ الر: باب،ارةهالطَّ

 .األنصار
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اح إلَى و هل هو الذهاب من أول وقت الر:لتبكري ما هواختلف ِفي ا :رابعا
الف ِخ الْي على بنِ ي هذا خالف م   وِف؟ أو هو الذهاب من بعد طلوع الشمس        ،ة عم جالْ

ِفي الساتاع . 
ينقسم    الَِّتي  ة وقيتي   ات الت  اع  هل هي الس     ؟ ات ما هي    اع اختلف ِفي الس      :خامسا  

ساعةي عشرةفيها اليوم إلَى اثنت ،أو هي أجزاء ز مانية ينقسم فيها وقت الراح و
؟مس ساعاتإلَى خ  
  .ورمهجي الْ إلَى الثاِنبه وذَ،ةاهري إلَى األول الظَّبهذَ

  . التبكري يكون من أول النهار:ة يقولون اهريفالظَّ
  .احو التبكري يكون من أول وقت الر:ور يقولونمهجوالْ
ومب الْذهجور هو األصحمه . 

 :ا بأمورذَهم هوِلة ِفي قَاهرييرد على الظَّ: سادسا
 أو ما هو قريب ،احو ِفي وقت الر ال تستعمل إالَّ"احر" كلمة أنَّ :اهأولُ

 . اح ر:لْقُ يم ولَ.اد غَ: لقال؛ فلو كان التبكري من طلوع الشمس،منه
 ثُم ،هم ِفي أول النهارا يذهبون ألعماِلانو كَجالنِبي  أصحاب أنَّ: ثانيها
 البخاري اهو والدليل على ذلك ما ر،اربق والغرم العهالَة وقد ععمجيأتون إلَى الْ
 : عن عائشة بلفظ، من حديث عمرة،ة إذا زالت الشمسعمج وقت الْ:ِفي باب

 يلَِق فَ،مِهِتئَيوا ِفي هاح رِةعمجلَى الْوا ِإاحا رذَوا ِإانكَ و،مِهِسفُن أَةَنه ماس النانَكَ$
 . #متلْست اغِْو لَ:مهلَ

ومعنى مهأي:ة أنفسهمن :ي اشرون أشغالَبليس لَ،م بأنفسهمه همخ مد . 
 . الو بعد الزاء ال يكون إالَّد والن،اءدعي بعد الن بالسر أمT اهللا أنَّ :ثالثها

 جالنِبي   أنَّ:�ي هريرة  عن أِب،يبسم ِفي حديث سعيد بن الْدرأنه و :ابعهار
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 ،ِإذَا كَانَ يوم الْجمعِة وقَفَِت الْمالِئكَةُ علَى باِب الْمسِجِد يكْتبونَ اَألولَ فَاَألولَ$ :الَقَ
 .)١(ديثح الْ#... ومثَلُ الْمهجِر كَمثَِل الَِّذي يهِدي بدنةً

  . ة هي نصف النهارراِجه والْ،ةراِجهاهب ِفي الْ هو الذَّ:رجهموالْ
خاامسه: أنا لو اعتربنا الساعات أنها هي الساعلكان اإلمام ؛ةات التوقيتي 

يخرج بعد السة الْاعخةامس،قَ وهذا يكون فيه تم على وقت الْدجم؛ة بساعةع 
ألن الزال ال يكون إالَّوبعد الس اعة السهي نصف النهارالَِّتية ادس  . 
سالتبكري" كلمة أنَّ: اادسه"ال ي اد منها هنا الذهاب ِفي البكورر،وإن ا م

يرقَاد منه التدم ِفي أول وقت الراحو.  
ة انيم أجزاء ز:اتاعساد بالرم الْنَّإ :وبناء على هذه األدلة فالقول األرجح

قول   وهذا هو،رنبِمجلس اإلمام على الْى ياح حتو تبدأ من أول وقت الر،قليلة
 . ة قول ضعيف ترده األدلةاهري قول الظَّ أنَّنيب وقد ت،ورمهجالْ

اسابع :يذ من الْؤخوقت الْديث أنَّح جمعة هو وقت الزِل؛الو ذه األدلةه 
  غالبا إالَّال قَذه الكلمات ال ت    ه  ألنَّ؛، وما أشبه ذلك    " رج هم الْ" ، و)٢( "راح  "الصحيحة   

اربهقَِفي وقت الزوال وما ي.  
وعلى هذا فهذه األحاديث ترد قول موقت الْنَّإ :الَ قَن جمعة يوز قبل ج

                                                 

ومسلم ِفي كتاب ، )٩٢٩(رقم  ،طبةخ االستماع إلَى الْ: باب،ةعمجالبخاري ِفي كتاب الْ) ١(
:  باب،والنسائي ِفي كتاب اإلمامة، )٨٥٠(رقم  ،ةعمج فضل التهجري يوم الْ: باب،ةعمجالْ

 ، )١٣٨٥(رقم   ،ةعمج  التبكري إلَى الْ  : باب ،ةعمج ي كتاب الْ   وفِ ،)٨٦٤(برقم   ، إلَى الصالة التهجري  
ارمي ِفي والد، )١٠٩٢(رقم  ،ةعمج ما جاء ِفي التهجري إلَى الْ: باب،ةعمج ِفي كتاب الْهوابن ماج
فضل التهجري إلَى الْ: باب،الةكتاب الص جمالْ$ : بلفظ،ةعمته١٥٤٣(رقم  .#رج.( 

)٢" (راح"تطلق غالب ا على الذهاب وقت الراحو،وهو ما بعد الز الو،ق طلَ وقد تطلق على م
 ).النجمي. (الذهاب ِفي أي وقت كان
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الزا على حديث عبد؛الو١(اهللا بن سيدان  اعتماد( ،وهو حديث مفال ،م فيهلَّكَت 
قَياوم هذه األحاديث الصةحيح.  

 وصالة ،الة الظهرة هي بدل من صعمج الْالةَ ص أنَّ:أخذما الْذَد هؤيا يموِم
الظهر ال توز إالَّجبعد الز وال بالنصوص الشرعية واإلجاعم . 
 ما بعده على ثُم ،أهدى بدنة نم وأنه كَ،ركِّبمذ منه فضيلة الْؤخي :ثامنا
 . الترتيب

اء حسب ظاهر وم سهة ثواباعركني ِفي كل سشتم الْذ منه أنَّؤخي :تاسعا
 ِفي اَء جن وم، بدنةبرا قَمى كأنة األولَاع ِفي الساَء جن فكل م،ديثحالْ
السة الثانية كَاعأنا قَمرخ الْ إلَ ... بقرةبديثح . 

ا ذَِإفَ$:  لقوله؛رنبِموس اإلمام على الْلُجات تنتهي ِباع هذه السأنَّ: عاشرا
خراِإلج م؛امح ضالِْتر ةُكَِئالَمي سِمتكْ الذِّونَعر# . 

 . ستمعون الذكر بعد أن يطووا صحفهمالئكة يم الْأنَّ: رشادي عحالْ
 . ال فضل له فَ؛رنبِمعد جلوس اإلمام على الْ باَء جن مأنَّ: رشي عالثاِن

الثالث عأنَّ: رشقَ البيضة تبر،كْ وتتب ِفي العل إذا كانت ِفي سبيل م
: ىالَ اهللا تعالَ كيف ال وقد قَ،ري والشرخان بشيء من أعمال الْ تهس وأنه ال ي،خري
﴿             ﴾ 
 . ]٨-٧:الزلزلة[

                                                 

)١ (إشارة إلَى ما رواهالد اهللا بن سيدان السلمي قال ي عن عبدقطِنار: $ِهشدالْت جمةَعم ي ِب أَع
كَ فَ،ٍركْبانتطْ خبتهو الَصتقَه ِنلَب ِفصالن اِره، ثُمِه شدتها معع مكَ فَ،رانتطْ خبتهو الَصته 
 د قَ:ولَقُ أَنْلَى أَ ِإهتالَص وهتبطْ ختانكَ فَ،انَمثْ ععا مهتدِه شثُم ،اره النفصت ان:ولَقُ أَنْلَى أَِإ
الَزالن هفَ.ار مأَا ريأَت حدا عِل ذَابكأَالَ و كَنره#.ر واه الد١٧ /٢(ي قطِنار.( 
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]١٣٩[ عنلَ سةَمكْ اَألِن بِعو � -ِمانَكَو أَن صاِبحالش جالَ قَ-ِةر: 
 لٌّ ِظاِنيطَِحلْ ِلسيلَ وفِرصن نثُم ،ِةعمج الْةَالَ صج  اهللاوِلس رعي ملِّصا ننكُ$
نسِه ِبلُِّظت# . 

كُ$ :ٍظفْي لَِفونا نجمعم عر ذَ ِإج  اهللاوِلسِتلَاا زالش مس، ثُمن ِجرع 
  .#َءيفَ الْعبتتنفَ
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J ْموضوع الوقت الْ: ديثحجمةع. 
J ْالمفراتد: 

 جالنِبي  عاي بالَِّتييبية دحهي شجرة الْ: #ِةرج الشاِبحص أَن ِمانَكَو$: قوله
أصحابه تحتِبي  وقد بايع ،اهِفي ذلك اليوجالن م ثالث مِفي أول الْ،اتر مبة ايع

 ، وكان يسبق الفرس جريا،امياحا راِل صاضالًاعا فَج وكان ش،وأوسطها وآخرها
لَّ إنه هو الذي كَ    :ال قَ وي مفَ، الذئب  ه وِ رأنه قال   ي  :$أَ ر يئْ الذِّتأَ ب ا   ظَ ذَخلَطَفَبي بت ه  
حاى تنتزعتِمه نالَقَ فَ،ه: ويحك،لَ ا مكو ؟يِل ام!ع مدلَى ِر ِإتٍقزر اهللا يِهِنقَز 
 ،بجعا لَذَ هنَّ ِإ، اهللاادبا ِع ي:تلْقُ فَ:الَ قَ!!؟ين ِمهعِزتن تكلَ ام فَ،ِكاِل من ِمسيلَ
 ِلخ النوِلص ِفي أُج النِبي نَّا أَذَ هن ِمبجع أَ:بئْ الذِّالَقَ فَ!!ملَّكَت يبئِْذ
يدوكُعلَى ِع ِإمبفَ، اهللاِةاد تِعالَّ ِإونَأب باَألةَاد قِْحلَ فَ:الَ قَ!!اِنثَوِبت رج  اهللاوِلس 
  .ةدينم بالْ)’٧٤(ي سنة  وتوفِّ،اتوز سبع غَجالنِبي  مع ةُملَا سز وغَ.#تملَسأَفَ

نعود من ال:أي:  ننصرفثُم الةص .  
  . لالستظالل بهاٍف كَلٌّا ِظه ليس لَ:أي: وليس للحيطان ظل نستظل به
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 ج اهللا ع مع رسولمج ن: أي،عمج ظرف لفعل ن"إذا": #سم الشِتالَا زذَِإ$: قوله
 . اجحالر وهو  ،ال  وى بعد الز   لَّصة ت عم ج الْ  وهو شبه صريح أنَّ      ،حني تزول الشمس    

للظل  ا يقال   موإن  ، فيئًا   وليس كل ظل    ،ال و  هو الظل الذي يكون بعد الز        :ءُ ي الفَ 
قاله ابن قتيبة ِفي .  الرجوع: والفيء،عجى رعنم ِباَء ألنه فَ؛ٌءي فَ:الذي بعد الزوال

  ."أدب الكاتب"أول كتاب 
 ، وليس كذلك،ى واحدعنمة يذهبون إلَى أن الظل والفيء ِبام والع:وقال

  .ياِننع للص"ةدالع" من .’ا. ة ِفي أول النهار وآخرهالظل يكون غدوة وعشيبل 
 . الو بالظل الذي بعد الزاص خَءي الفَ أنَّ:ومفهوم كالم ابن قتيبة

J ْالمعنى اإلجياِلم : 
يلَخرب سة بن األكوع م�أن هم كانوا يالْونَلُّص جمِبي ة مع عإذا جالن 

زمسالت الش، ثُمي عيكفي لالستظالل بهلٌّهم وليس للحيطان ِظون إلَى بيوِتود  . 
J ْفقه الديثح: 
يذ من هذا الْ    ؤخ وقت الْ ديث أنَّ  ح  جمالزوال بعد   :أي -ة هو وقت الظهر     ع- ، 
 . ور أهل العلممه جبهى ذلك ذَوإلَ

وادى ابن العرِبعي اإلجما نقل عن  إالَّ،د الزوال وقتها بعاع على أنَّم 
  .ا قبل الزوال أجزأتههالَّ بن حنبل أنه إن صأحمد

 ةامد ابن قُ- صحة وقوعها قبل الزوال:أي- قد نقله  :افظ ابن حجرحقال الْ
وغريه عن جماعفلَة من الس . 
  ، ود سعمن ال عن ابووي فعلها قبل الز أنه قد ر"يغِنمالْ"ة ِفي امدذكر ابن قُ: قلت

وم ع وجابر   ،ةاوي ،  وعن م ج   كل عيد ِفي أول النهار      اء أنَّ  طَاهد وع ، وعوا الْدجمة من ع
  .الوبيح ألدائها قبل الزم ِب-ا عيداه كون:أي- وليس هذا ،األعياد
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● اجح أن وقتها وقت الظهر ألمورفالر : 
 وهو ، ِفي وقت الظهرى إالَّلَّصصح أن ت فال ي،ا بدل من الظهرهأن: أوالً
بعد الزوال بإجاع الْمسلمنيم . 

حن ديث الذي نحة بن األكوع ِفي الصحيحني وهو الْملَ حديث سأنَّ: ثانيا
ا نكُ$:  لقوله؛ يفعلها عند الزوالانَ كَجالنِبي د شرحه اآلن يدل على أن دصِب
نجمعم عر ذَ ِإج  اهللاوِلسِتلَاا زالش مس، ثُمن ِجرفَع نتتبفَ الْعَءي#.فهذه الر اية و

صحيحة وصريوقت الْة أنَّح جمعة بعد الزالو،وإذا ت عارض هذا مع غريه رجح 
 . عليه لصحته وصراحته

ه على جوتي م فهذا النف.#ِه ِبلُِّظتس نلٌّ ِظاِنيطَِحلْ ِلسيلَو$: ا قوله أم:اثالثً
 فإن الفيء      ؛ إذا علم هذا   ،د الظل رجوجها على م   ت وليس م  ،ي لالستظالل  القدر الكافِ  

      الذي يكفي لالستظالل إنم     ا يكون بعد وقت الزوليس بعد الزوال      ،ال  و مبرةاش . 
ال وزا بعد اله ِبعِرس يانَ كَجالنِبي  ديث يدل على أنَّح هذا الْأنَّ: رابعا

مبوِم،رةاش الَ قَ� حديث سهل بن سعد :ا يدل على ذلكم :$ا كُمنيلُِقا نالَ و 
نتغالَّى ِإدب عالْد جم١(#ِةع(. 

                                                 

      ﴿ :ىالَ قول اهللا تع: باب،ةعمجرواه البخاري ِفي كتاب الْ) ١(
 وِفي، )٢٣٤٩(رقم ، ما جاء ِفي الفرس: باب، وِفي كتاب الْمزارعة، )٩٣٩(رقم  .﴾

تسليم : باب، وِفي كتاب االستئذان، )٥٤٠٣(رقم ، السلق والشعري: باب، كتاب األطعمة
 : باب،ةعمجومسلم ِفي كتاب الْ، )٦٢٤٨(رقم ، والنساء على الرجال، الرجال على النساء

 وقت : باب،الةوأبو داود ِفي كتاب الص، )٨٥٩(رقم  ،ة حني تزول الشمسعمجصالة الْ
 ،ةعمج ِفي القائلة بعد الْاَء ما ج: باب،الة والترمذي ِفي أبواب الص،)١٠٨٦(رقم ، ةعمجلْا

ة الَ ما جاء ِفي وقت ص: باب،ة فيهاالة والسن ِفي كتاب إقامة الصهاجوابن م، )٥٢٥(رقم 
 ).١٠٩٩(رقم ، ةعمجالْ
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 يحِرن فَعِجرنثُم ، ج اهللا وِلس رعي ملِّصا ننكُ$: الَ قَ�وحديث جابر 
ناِضوح١(#ان( . 

وِم: اخامسالْلى أنَّا يدل عم جمعة بعد الزالو:ما ر ومالك ِفي الْاه مأطَّو، 
ا ذَِإ فَ،ِدِجسم الْاِرد ِجدن ِععوض تٍباِلي طَِب أَِن بيِلِقع ِلتان كَةًسِفن ِطنَّأَ$: وهو أثر

 كانت ةَسِفن الطِّ وهذا معناه أنَّ.)٢(#ةَعمجى الْلَّص فَ� رم عجر خ؛لُّا الظِّهيِشغَ
انب جدار الْتوضع إلَى جِجي من الْسجد الغرِبمهة الشرا فإذا ،ةقيمتعليها د 

 ،ر بعد الزوال قليالًأخت كان يرم ع بل هذا األثر يدل على أنَّ،رم عجر خ؛الظل
الناس كثروا ِفي الْإنَّ فَ،جتمع الناسولعله من أجل أن ي مدينة ِفي زنهم . 

افئني  كَتا أن يكونا م فإم؛انصض نارعأنه إذا ت" :  القاعدة األصوليةأنَّ: سادسا
 ".ا على اآلخرم أحدهحج يكونا متكافئني رم وإن لَ،ِفي الصحة فيجمع بينهما

 أو النص على ،ومفهموق على الْنطُم أو الْ،ح الصحيح على الضعيفجر ي:أي
،  ج النِبي  ن دون  مة قبل الزوال كلها آثار ع     عمجم الْ ثار الواردة ِفي تقدي    واآل ،الظاهر 

 ومع ذلك ففيها ضعف أو ِفي ،-ات اهللا وسالمه عليهولَص-فال تتعارض مع الثابت عنه 
 . التوفيق وباهللا ،ة على غريها لصحتها وصراحتهامدقَ ورواية الصحيحني م،بعضها
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والنسائي ، )٨٥٨(رقم  ،ة حني تزول الشمسعمج صالة الْ: باب،ةعمجمسلم ِفي كتاب الْ) ١(
  .باقي مسند الْمكثريند ِفي موأح، )١٣٩٠(رقم  ،ةعمجوقت الْباب  ،ةعمجِفي كتاب الْ

)٢ (وقت الْ: باب،الةمالك ِفي كتاب وقوت الص جمرقم ، ةع)١٣.(  
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]١٤٠[ع ِب أَني هريانَكَ$ :الَ قَ� ةَر  ِبيجالنقْ يأُرفَ الِْةالَ ِفي صِرجي وم 
  .#﴾   ﴿ :ة  ودج الس.﴾  ﴿ :ِةعمجالْ

<|†�Ö] 

J ْموضوع الما: ديثح قرأ به ِفي صالة الفجر يوم الْيجمةع . 
J ْالمفراتد: 
  .سجدة سورة ال:اهيقال لَ و،اسم للسورة: زيل السجدةم تنلَا

  . سورة اإلنسان:اهال لَقَي: وهل أتى على اإلنسان
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
شراهللا ع Tقراءة هاتني السورتني ِفي صالة الفجر جى لسان رسوله لَ ع 
 ،ة والنارنج وذكر يوم القيامة والْ، فيهما ذكر خلق آدم ألنَّ؛ةعمجمن يوم الْ
ع قَيا سم وِب، فيه من خلق آدمعقَا قد وم تذكريا ِل؛ا ِفي هذا اليوممهقراءتفناسب 

  .فيه من بعث األجساد والقيام للجزاء
J ْفقه الديثح: 
ي ذ من هذا الْ    ؤخ ديث ح:            بح يوم الْ    استحباب قراءة هاتني السورتني ِفي صجمة ع ،  
 ص وخ،أمومنيمالْية التخليط على     خش ؛ مالك قراءة السجدة ِفي صالة الفرض    هِروكَ

بعض أصحابه الكراهة ِفي صالة الستسر فيها القراءةالَِّتي :أي- ر -.  
ي ديث، وِفحى هذا الْضقتمالفًا ِلخى هذا ال يكون ملَع فَ:قال ابن دقيق العيد

د أن ذلك فرض ال إلَى اعتقاهجا أدى الْم وهو أنه رب،ة على ذلك دائماباظَومالْ
ي مذهب مالك حسم مادة هذه الذريعة وِف،الةِفي هذه الص . 
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 تقع   من أجل احتماالت قد تقع وقد ال        ج النِبي   أثورة عن     مة الْ ترك السن   :  قلت 
ال يوزج،بل ي ةجب علينا أن نعمل بالسن،وأن ن لِّعالْم جال ما خفي عليهمه، 

 . وباهللا التوفيق
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ا  وإم،ا أن يعود عليك فإم،رركَ وتاد هو ما ع: والعيد، تثنية عيد:العيدين
  .أن تعود عليه

والْ، وعيد األضحى، تعود على الناس كعيد الفطر:ةواألعياد الزماني جمةع.  
 ا األعياد الْ     أمم  الْم األماكن   وهي ِفي اإلسال   ، فالناس يعودون عليها        :ة كانيقَمدة س

 هذه ، وما أشبه ذلك،ارمِج ورمي الْ،ةفَِلزد وم،ةفَر وع،ى ومن،رامحسجد الْمكالْ
ت   ا عد أعياد كَ م  ة يعود عليها الناس       اني،         وهي ِفي نفس الوقت أعياد ز م  اني   ة تعود وت كَتر ر ،  
ي األزمنة الْ   كن وفِ   ِفي تلك األما    تلك العبادات ال تصح إالَّ       أنَّ  :ي عنِ يمحدة لَ د إالَّ ،ا ه   

       كَالعمرة والطواف بالبيت فهي م  ة فقط  اني،  بدون استثناء ةناألزمميع    وتصح ِفي ج . 
 

 

 

J@J@J@J@J 
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]١٤١[ عنع ِدب ِناهللا بع مانَكَ$ :الَ قَب ر  ِبيجالنأَ وبٍركْو بو عمر 
يِع الْونَلُّصيدقَِني الْ لَبطْخِةب# . 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح :تقديالة ِفي العيدين قبل الْم الصطبةخ. 
J ْالمفراتد: 
 ،انَ خرب كَ"يصلون"ملة  وج،فعل ماضي ناقص يدل على االستمرار: انَكَ

أما اسمِبي  لفظ :ا فهوهوعمر،وأبو بكر، جالن  . 
J ْال معنى اإلجياِلم: 
وف سخة كالْاعمجع فيها الْرش نافلة تلَّ وكُ،ي العيدينلِّص يجي النِب انَكَ

والكسوف وصالة االستسقاء يلِّصا قبل الْيهخوقد كانت الْ،ةطب جمة ِفي أول ع
 . اإلسالم كذلك
J ْفقه الديثح: 
 ونَظهريان   وم ة وألهلها ي    دين م الْ م ِد قَج النِبي      أنَّ : ة العيدين    وعي  شرسبب م  :  أوالً 
 ، عيد الفطر:ام وه،ا اهللا من تلك اليومني بيومني خري منهمامه فأبدلَ،فيهما الزينة

روه كب وأن يذكروه وي،ظهروا فيهما الزينة اهللا لعباده أن يعر ش،وعيد األضحى
على ما أتمعليهم من الن مع. 

م ه على عباده وأعانهمما أتع شكرا هللا على رش صالة العيد ت:ففي الفطر
عليه من إتام شهر رمضان بصيامه وقيامهم.  
ا عيد األضحىوأم:ا هللا على ما أتفقد شرع شكر معلى عباده من نعمة ه 

  .ةجِح والعبادة ِفي عشر ذي الْجحالْ
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  :فقد قلت ِفي صيحة حقا ذَهوِل
 ير وأضحى الثاِنـة فطـِفي سن   ا ثــالثة فاثنــانـأعيادن
ـَّديننـا ت ِفي  خصيصة    ااد أسبــوعيــيعت وثالث   اـهـي

 قبـلنــا عنها أضلت  كم أمة    ا نبـيـناهخص ِب ة ـلـفضي

 بـ مكتسرف أوقات بغريـوص   و وطربـهلَ  تكن أعياد مولَ
  :ا حكم صالة العيدين فقد اختلف فيه الفقهاء أم:حكمها: ثانيا

  .ة مؤكدةا سنهور إلَى أنمهجفذهب الْ
  .ا فرض عنيه بعض أهل العلم إلَى أنبهوذَ
 ورواية عن ، والليث، واألوزاعي، أبو حنيفة:ا عيناه إلَى وجوِببهن ذَموِم
 . مالك

  .أحمد وهو مذهب ،ا فرض كفايةه أن:وعن بعض الشافعية
ولعل القول بأنِبي   ألنَّ؛ي هو األقربِنا فرض عني أو واجب عيهجالنأم ر 

 وعناية ،ة هذه الشعريةمي وذلك يدل على أه،ىلَّصمض إلَى الْيحبإخراج الْ
 . اهاإلسالم ِب
 والدليل على ذلك ،طبةخة قبل الْوعشر صالة العيدين م أنَّ:ذ منهؤخي: اثالثً

 . ديثح ومن ذلك هذا الْ،طبةخ الْ يفعلها قبلانَ كَجالنِبي  استفاضة النقل بأنَّ
 عليهم رنِك وأُ،الةطبة على الصخم الْة تقديي أمي ِفي عهد بِنلَصح: رابعا

ان بن ور م: وقيل.ةاويع ذلك ملَع فَن ملَ أونَّإ : فقيل، فلم يرجعوا،ذلك
ا رأى ممره لَخر عآ عثمان بن عفان ِفي : وقيل. زياد ِفي العراق: وقيل.مكَحالْ

 ثُم ،ركت زمناة ت أن هذه السنهمم والْ،الة بعد الصينصرفونكثريا من الناس 
  .اسي العبأعيدت ِفي دولة بِن
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 يستحق  الن مبطبة س خة جعلوا ِفي صميم الْي أمي   بنِ نَّ أ:والسبب ِفي ذلك   
 يسمعوا ما يذكر فيها طبة ويذهبون كراهية أنخ فكان الناس يتركون الْ،السب
من السبلبعض أفاضل الص ومن أجل ذلك قَ،ابةح دوا الْمخالة طبة على الص
فُالَوخةوا هذه السن . 
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]١٤٢[الِْن ع باِءرِن بالَ قَ)١(� ٍباِز ع: $طَخبا ن ِبيجالني واَألم ضى ح
بعدالَقَ فَِةالَ الص: منلَّ صالَى صتان،و نسكن كَسقَ فَ؛انأَد صابالن سك،و منن سك 
ا  ي:-ٍباِز عِن باِءرب الْالُخ- )٢(اٍري ِنن بةَدرو بب أَالَ قَ.ه لَكس نالَ فَ؛ِةالَ الصلَبقَ
رِإ، اهللاولَس ني نكْستي قَاِت شلَبِةالَ الص،و عفْرالْنَّ أَت يومي وٍلكْ أَمو شٍبر، 
أَوحببنْ أَتونَكُ تي أَاِت شلُوم ذْا يبحِفي ب ذَ فَ،يِتيبحتياِت ش،و تغديقَت نْ أَلَب 
 ي قًا ِهانا عندن ِعنَِّإ فَ، اهللاولَسا ري: الَ قَ.ٍمح لَاةُ شكاتش: الَقَ فَ.ةَالَي الصآِت
  .#كدع بٍدح أَن عيِزج تنلَ و،معن :الَي؟ قَني عِزجتفَ أَ،ِنيات شن ِميلَ ِإبحأَ

<|†�Ö] 

J ْموضوع الأنَّ: ديثحالة قبل الْ الصالذَّ وأنَّ،طبةخ صح إالَّبح ال يالة بعد الص. 
J ْالمفراتد :  

 .وم عيد األضحىاد به يرمالْ: يوم األضحى
،  Tا إلَى اهللا هب ِبرقَت يالَِّتي الذبيحة :اد بالنسك هنارمالْ: ونسك نسكنا

                                                 

الكوفة  نزل  ، أنصاري أوسي . أبو عمر   : ويقال ،ارث بن عدي أبو عمارة      حالرباء بن عازب بن الْ   ) ١(
بن  ي ابِ ح ص:الَ  وقَ ،)٦٤٨(  برقم  "التقريب " ه ِفي  م ترج ،ا ِفي زمن مصعب بن الزبري     هومات بِ 

صاستصغر يوم بدر، نزل الكوفة،ياِبح ،وكان هو وابن ع ٧٢( مات سنة ،ر لدةم’( 
)٢ (أبو برة بن ِنديار اسمه:الْ: وقيل.مرو هانئ بن ع: وقيل،انئ بن نيار ه ارث بن عمروح، 

ا  كان عقبي، وينسبونه هانئ بن عمرو بن نيار،ختلفوا أنه من بلي يم ولَ. مالك بن زهري:وقيل
ابدري،شهد العقبة الثانية مع السبعني ِفي قول ج مي نه توفِّإ : وقال الواقدي،ة من أهل السرياع

 ، حليف األنصار: فيه البلويالَ وقَ،)٧٩٥٣(ه ِفي التقريب رقم م ترج،ِفي خالفة معاوية
صاِبحي اسالْ: وقيل،ه هانئم ٤١( مات سنة . مالك بن هبرية: وقيل.ارث بن عمروح(، 

 .ةاعمج روى له الْ،وقيل بعدها
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ىالَقال تع :﴿             ﴾ 
ا مسلم ال يذبح لغري اهللا كَم الْ أنَّ: أي،الة النسك بالصنَرقَ فَ.]١٦٣-١٦٢:األنعام[

 ،  ضر وال دفع،لب نفع وال يطلب من غريه  ج ،هي لغري لِّص وال ي،شركون م يفعل الْ
ويدخل ،بح للحم أو للبيع وعلى هذا فال يدخل فيه ما ذُ،جعله هللابل ذلك كله ي 

وما أشبه ذلك،ة الضيافةفيه ما ذبح إلكرام الضيف إحياًء لسن    . 

  . قد أصاب النسك الصحيح:أي: #كس النابص أَدقَفَ$: قوله
  . ال ضحية له:أي: #ه لَكسن الَفَ$: قوله
 ى أنَّلَيدل هذا اللفظ ع: #ةَالَي الص آِتنْ أَلَب قَتيدغتي واِت شتحبذَفَ$: قوله

األكل الواقع ِفي البكور يسى غَمألنَّ؛اءد هذا الوقت ي سمكقوله ،اى غدو ى الَتع   :
  .اةدصالة الغ  :ة الصبح ولتسمية صال )١( ]٣٦:النور  -٢٠٥:األعراف [ ﴾ ﴿

 .  ال شاة نسك:أي: #ٍمح لَاةُ شكاتش$: ج قوله
 تبلغ م ولَ،عز إذا قويتم األنثى من ولد الْ:العناق: #اقًانا عندن ِعنَِّإفَ$: قوله

 . ولحالْ
  .يِبلَاستفهام طَ: #يني عِزجتفَأَ$: قوله

 ةَدربي  ا خصيصة ألبِ هي أن عنِ  ي:  #كد ع  ب ٍدح أَ نع يجز  ت نلَ  و ،معن $: ج   النِبي  لو ق
-يعِني:هذه الر خةص-. 

 : ياِلمى اإلجعنمالْ
تضن هذا الْمِبي  ديث أنَّحجالنى بأصحابه عيد األضحىلَّ ص، خطبهم ثُم 

ما ِفي خطبته أنَّعلنم نِبي ى صالة لَّ صجالن ،ونسكن قَ فَ؛هكَسدأص ابالن سك 
                                                 

          ﴿: وِفي سورة الرعد قوله تعالَى) ١(
 .]١٥:الرعد[ ﴾
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 ؛ -الة الص قبلحب ذَ:أي-الة  قبل الصكس نن وم،-ةولَقبجزئة وم ضحيته مإنَّ فَ:أي-
 ، خصيصة لهةَدري بة عن أِبئجزاق مناعترب العج النِبي   وفيه أنَّ،فال نسك له

وأنها ال تبعدهٍدجزي عن أح  . 
J ْفقه الديثح: 

 وال خالف ِفي ،طبة للعيدينخة الْوعيشرديث محذ من هذا الْؤخي: أوالً
مشروعيفيما أعلم-ا ته-،لكن اختلفوا ِفي م اوضعه،والصحيح أن هالةا بعد الص، 

ا على ا كان مبنيم وإن،ا على اجتهاد فقهي يكن مبنيمة لَي أمي ِفي زمن بِنلَِعوما فُ
ىهو.  

فإن كان مفَ نلَعهص لَ فَ؛ياِبحهمن الس غفر اهللا له به ذلكابقة ما ي،حن  ون
نعتقد فضل الصابةح،وأن م ليسوا معصومنيه.  

  .ة السنفالَ ولكنه خ،ا وعنهز عناوجت فنسأل اهللا أن ي؛وإن كان من غريهم
ع رش تلَِّتياها من السنن هطبة ِفي العيدين وما شابخواألدلة على كون الْ

 ؛ةاتروت تكن مم وإن لَ،ةاتروتة ومافروتالة األدلة على ذلك مة بعد الصاعمجا الْهلَ
فهي مستةفيض،ابق ومن األدلة على ذلك حديث ابن عمر الس،وحديث الب اء ر

فقوله،اذَه   :$طَخبا ن ِبيجالني واَألم ضحى بعددليل على ذلك.#ِةالَ الص  . 
 - صالة العيد:أي-الة  قبل الصكس نن مديث أنَّحذ من هذا الْؤخي: ثانيا

فال نسلهك  . 
أو  -يحضم الْ:أي-رء نفسه  ماد صالة الْرم هل الْ:وقد اختلف أهل العلم

  ؟صالة اإلمام
 ما  يقتضي أنَّ.#ه لَكس نالَ فَِةالَ الصلَب قَكس ننم$:  قوله:قال ابن دقيق العيد

  الظاهر من اللفظ أنَّ أنَّك وال ش،جزيا عن األضحيةالة ال يقع م قبل الصحِبذُ




	��א����م���  > ��������د
٥٣ 

 ، وإرادة وقتها خالف الظاهر"الةالص" إطالق لفظ  فإنَّ،الة قبل فعل الص:ادرمالْ
الةومذهب الشافعي اعتبار وقت الص،فإذا م ضى ذلك دوقت األضحيةلَخ   . 

قال الصومذهب الشافعي اعتبار وقت الصالة" :ي على قولهاِننع:"  
 : وآخرون،نذرم وابن الْ، وداود، وقال الشافعي:-ياِننع الص:يعِني- أقول

 بعد حب فإذا ذَ،ى قدر صالة العيد وخطبتنيض وم،سمت الشعلَيدخل وقتها إذا طَ
اء كان من أهل األمصار أم و وس،ى مع اإلمام أم اللَّاء صو س،هذا الوقت أجزأه

  .ته أم الحي اإلمام ضحباء ذَو وس،افرينسممن أهل القرى والبوادي والْ
الف لظاهر خمة على هذا االختيار الْافعي للش يذكر دليالًموالعجب أنه لَ

 . ’ا . وحديث جابر،حديث الرباء
 وقد ،طبتنيخالة والْ ومذهب غريه اعتبار فعل الص:قال ابن دقيق العيد

 . ’ا .اهرذكرنا أنه الظَّ
 فعل :الة هنااد بالصرم الْ أنَّ.#انتالَى صلَّصو$:  قولهن اختار أنَّم: قلت

 صالة العيد لَع فقد ج؛ا القولذَه ِبالَ قَن م؛يحضالة قبل أن يي للصحضمالْ
ة بفعله وا صحة األضحيقُلَّم عه ألن؛يحضمة األضحية من الْشرطًا ِفي صح
جب ن تم وقد يكون ِم،جب عليه صالة العيدن ال تم وقد يكون ِم،لصالة العيد

  .ر فيهاصقَعليه فَ
 ،انتالَى صلَّ صنم$: الَ قَجالنِبي   ألنَّ؛فهذا القول هو خالف الظاهر

ونسكن كَسقَ فَ؛انأَد صابالن سفَ.#ك لَّدذَ هصالة الْى أنَّلَا ع مضي ليست ح
تهشرطًا ِفي صحة أضحي،ِض ولكن موعلى ،الة هو الشرط لصحتهاي وقت الص 

 . ب الشافعي عندي وجيهذهمهذا فَ
 ،كًاسا نه دليل على إبطال كوِن.#ٍمح لَاةُ شكاتش$: ذ من قولهؤخي: ثالثًا
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وا لُثَّ وم،هل  جر فيها بالْ   عذَ  يم  لَ؛ضى األمر  قت ات إذا وقعت على خالف م   ور أم م الْ وأنَّ
 وكذلك هنا ،اه بإعادِتجالنِبي  هرحيث أم )١(سيء ِفي صالتهمديث الْحلذلك ِب

منن حرقبل وقت الن فَ؛رح نحرهب جزئاطل غري م.  
وا رذَع فَ:اتنهيمأمورات والْموا ِفي ذلك بني الْقُرفَ وقد :قال ابن دقيق العيد

م كَحة بن الْاويعديث مح واستدلوا على ذلك ِب،هلجات بالنسيان والْنهيمِفي الْ
   ِبي     فلم يأمره    ،الة حني تكلم ِفي الصا    ،  )٢(  باإلعادة  جالنحديث يعلى       :ومثل ذلك أيض 

حيث  ،ة وتضمخ بالطيبة وقد لبس جبرمء يسأل عن العاَل الذي ججة ِفي الربن أميا
  .ىضفيما م )٣(م يأمره بدم ولَ،لوقخة وغسل الْجبلع الْخ ِبجالنِبي أمره 

                                                 

ا ِفي هلِّات كُولَأموم ِفي الصم وجوب القراءة لإلمام والْ: باب،البخاري ِفي كتاب األذان) ١(
 ،الم عليك الس:الَقَ فَ،د رن م: باب،ي كتاب االستئذان وِف،)٧٥٧(رقم  ،رفَر والسضحالْ

، )٦٦٦٧(رقم   ،انما ِفي األي  ناسيثَن إذا ح: باب،ان والنذور م ي كتاب األي وِف، )٦٢٥١(رقم 
 والترمذي ِفي       ،)٣٩٧(رقم   ،  ركعةلِّ ة ِفي كُ  حاِت وجوب قراءة الفَ     : باب ،الة كتاب الص   ِفي  ومسلم  

 باب،الةكتاب الص :   ي كتاب االستئذان واآلداب        وفِ ،)٣٠٣(رقم   ،الة ما جاء ِفي وصف الص ،  
فرض التكبرية       باب   ،  والنسائي ِفي كتاب االفتتاح       ، )٢٦٩٢(رقم  ، المد الس   ما جاء كيف ر    :باب
) ١٠٥٣(رقم ، الرخصة ِفي ترك الذِّكْر ِفي الركوع : باب،ي كتاب التطبيقوِف، )٨٨٤(رقم  ،ىولَاأل

داود ِفي  و وأب ،)١٣١٤، ١٣١٣(رقم  ، أقل ما يجزئ من عمل الصالة    : باب، وِفي كتاب السهو    
 باب ،الة كتاب الص : صالة م ن  ِفي  ه ماجابنو ،  )٨٥٦(رقم   ، لبه ِفي الركوع والسجود       ال يقيم ص 

كتاب إقامة الصباب،ة فيهاالة والسن :إت م١٠٦٠(رقم  ،الةام الص(،ارمي ِفي كتاب  والد
١٣٢٩(رقم  ، ِفي الذي ال يتم الركوع والسجود: باب،الةالص.( 

رقم  ، ونسخ ما كان من اإلباحة،الةالم ِفي الصم الكَحري ت: باب،اجدسممسلم ِفي كتاب الْ) ٢(
)٥٣٧( ،باب،الةوأبو داود ِفي كتاب الص :رقم  ،الة تشميت العاطس ِفي الص)٩٣٠( ،

ارمي ِفي كتاب والد، )١٢١٨(رقم  ،الة الكالم ِفي الص: باب،والنسائي ِفي كتاب السهو
باب،الةالص :١٥٠٢(رقم  ،الة النهي عن الكالم ِفي الص.( 

 ومسلم ِفي      ، )١٧٨٩(رقم    ،جح مرة ما يفعل ِفي الْ      ِفي الع    يفعل: باب  ،جح البخاري ِفي كتاب الْ     ) ٣(
= 
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 ،احهاِلص إقامة م:اتورأمم من الْودقصم الْ ألنَّ؛ هذا الفرق بينهما:قالوا
بفعلهاحصل إالَّوذلك ال ي ،ا الْ أممنهيات فهي مزجورفَ عنها بسبب م؛ااسده 

 ومع ،اهد الرتكاِبا يكون بالتعمم وذلك إن،امتحانا للمكلف باالنكفاف عنها
 . هل والنسيانج فيه بالْرِذ فع،الفة النهيخ يكن قاصدا ممهل لَجالنسيان والْ
  .#كدع بٍدح أَن عيِزج تنلَو$: قوله: رابعا
 ،ى تقضيعنم أن ذلك بفتح التاء ِب: أي.#يِزج تنلَو$: بن دقيق العيدقال ا

 :ميم وقال بنو ت،وهريجي عن الْاِننع حكاه الص. أي قضى، جزى عن كذا:يقال
جزي  ت: أي، التاءموز أن يكون بضجوي .’ا .مزه أجزأت عنك شاة بالْ:يقولون

جزيمن أجزأ ي.  
قال الزمأساس البالغة" ري ِفيخش:"البدنة جتزئ عن :ميم يقولون بنو ت 

 . ﴾     ﴿: رئا قُهم وِب. جتزي: وأهل احلجاز يقولون،سبعة
 ابن األثري وابن بري زو وج،ميع الطرق الرواية بالفتح ِفي ج:وقال النووي

وغريها الوجهنيم . 
 ِفي التضحية ةَدري بخصيص ألِبت فيه .#كدع بٍدح أَن عيِزج تنلَو$: قوله

  . وباهللا التوفيق،اس عليه غريهقَ وعلى هذا فال ي،عزمة من الْذعجبالْ

J@J@J@J@J 

                                                 

= 

 ،عليهم الطيب حري وبيان ت،عمرة وما ال يباح  أوجح ما يباح للمحرم ِب: باب،جحكتاب الْ
 ).١٨١٩(رقم  ،حرم ِفي ثيابهل يج الر: باب،اسكنم داود ِفي كتاب الْووأب، )١١٨٠(رقم 
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]١٤٣[ع نج نِبدِن بع اهللا الْ ِدببِلجالَ قَ� )١(ي: $ى لَّص ِبيجالني وم 
النِرح، ثُمطَ خب، ذَثُم بح،الَقَ و :مذَن بقَح نْ أَلَبي لِّصلْ فَ؛يذْيبأُح خركَى ماناه، 
وملَن مذْ يبلْ فَ؛حذْيبِبح اِهللاِماس #.  

<|†�Ö] 

J ْموضوع الأنَّ: ديثحم ذَن بحإنَّ فَ؛الة قبل الصن وشاته  ،ه باطلكَس 
لَاةُتكون ش م كَحالْ والظاهر أن هذا،ا ِفي حديث الرباءم حديث يق صحة فعل لِّع

الة قبلهالذبح على فعل الص،وهذا قد يكون م ا ِفي حتعينقم نجب عليه صالة  ت
ق لَّعتي فالظاهر أن ذلك  ؛جب عليه لسفر أو يكون من أهل البادية      ت م لَنا م أم،العيد 

 فال ،يث الذي قبل هذادحم ِفي الْدقَسألة قد تم والكالم عن هذه الْ،بفعل اإلمام
داعي إلعادته مة أخرىر . 

 األضحية واجبة ى أنَّر ين م.#حبذْيلْفَ$:  األمر ِفي قولهيغةقد يستدل بص
 أو بالتنصيص ، سواء كان التعيني بشراء،ن بالتعينيعيتا تهنإ :القَ وقد ي،ةفينحكالْ
 ، على الوجوبالٌّمر هنا بأنه د وعلى هذا فال يتمحض األ، أو غري ذلك،عليها

 . وباهللا التوفيق
 

J@J@J@J@J 

                                                 

)١ (جنالن سفيان اهللا ب ب بن عبددبجأي،جيلة علقيلي من ب :نسب إلَى علقة بطن من  أنه ي
جندب الْ: ويقال فيه،جيلةب ٦٤( مات سنة : يقال.نه غريهإ وقيل .ريخ’.( 
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]١٤٤[ع نالَ قَ� ٍراِب ج: $ِهشدتم ع  ِبيجالني وفَ،يِدِع الْم بِبأَد ِةالَالص 
 ،ىالَعى اهللا توقْتر ِبمأَ فَ،ٍلالَى ِبلَئًا عكِّوت مام قَثُم ،ةامقَ ِإالَ واٍنذَ أَالَ ِبِةبطْخ الْلَبقَ
وثَّحى طَلَ عِهِتاع،و وظَعالن اسكَّذَ ورهم، ثُمم ضى حى أَتتى النفَاَءس وظَعهن 
كَّذَورهن،الَقَ و :يا معشرالن اِءس،ت صقْدِإ فَ؛نكُنثَكْ أَنرِبطَ حج هنقَ فَ.مِتامام ةٌأَر 
 نَرِثكْ تنكُنَأل: الَقَ اهللا؟ فَولَسا ر يم ِل:تالَقَ فَ،ِنيدخ الْاُءعفْ ساِءس النِةطَ ِسنِم

اةَكَالش،و فُكْتالْنَر ِشعيفَ: الَ قَ.رجلْعني تصقْدِمن نِل حِهين،ِقلْ ييِفي ثَن ٍلالَ ِبِبو 
 .#نِهِمِتاوخ ونِهاِطرقْ أَنِم

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح :الة قبل الْالصطبةخ. 
J ْال مفراتد: 

 : أي- حذف مفعوله :ياِننع قال الص.#يِدِع الْموي جالنِبي  ع متدِهش$ :قوله
ةالَالص-،وص حت به رواية مسلم بلفظر :$ِهشدتوالْ.#ةَالَ الص ماد بالشهودر: 
  . عيد الفطر: والعيد،ورضحالْ

  .مه على غريه وهو االبتداء ِفي الشيء وتقدي،من البداءة: #أَدبفَ$: قوله
متأي: كئًاو:ا وممستند أي، على باللامالًتح :م ا عليهعتمد.   

  .ياِننع قاله الص. وترك مفعوله ليعم،ضر ح:أي: #ثَّحو$: قوله
أي:  مضىثُم:ى أ مشى حتتى الناءس.  

  . هو النصح والتذكري:الوعظ: #نهظَعوفَ$: قوله
اء بنت يزيد بن ما أسهختلج ِفي خاطري أن ي:ياِننع قال الص:فقامت امرأة

 أصل القصة ِفي حديث آخر أخرجه توا ره ألن؛اءسطيبة النخة ِبوفَعرمالسكن الْ
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 :الَ قَ؟ اهللاولَسا ر يم ِل-ةًيئَِر جتنكُو- هتيادنفَ$: تالَا قَهأن ي والبيهقيالطرباِن
  .خلَ إ#... نكُنَأل

  . فقلبت واوها ألفًات؛ شكو: أصلها، الشكاية:أي: #اةَكَ الشنَرِثكْت$: قوله
   .ماغريِهرأة من الذهب أو الفضة أو       مهو ما تتحلى به الْ       :  #نهِ يِل ح نِم$ : قوله  
  .ل ِفي األذنعج وهو ما ي،مع قرطج: #نِهاِطرقْ أَنِم$: لهقو
وخِهِماِتون :هي ما يعل ِفي األصابعج.  
J ْال معنى اإلجياِلم: 
باهللا    خرب جابر بن عبد     ي أنه ح ضمع   ر    ِبيفبدأ   ، صالة العيد  ج الن الة بالص
 ودخلها :أي- وأنه قام للخطبة ،امةى العيد بال أذان وال إقلَّ وص،طبةخقبل الْ

 ،مهركَّ ووعظ الناس وذَ، على طاعتهثَّ وح، فأمر بتقوى اهللا-متوكئًا على بالل
ثُمم ضى إلَى الناء فَسوظَعهكَّ وذَنرهوقال،ن  $يا معشرالن اِءس،ت صقْدِإ فَ؛نكُنن 
 اُءفْع س-اِءس النِطس ون ِم:يأَ- اِءس النِةطَ ِسن ِمةٌأَر امِتماقَ فَ.منه جِبطَ حرثَكْأَ
 ؟ اهللاولَسا ر يم ِل:تالَقَ فَ-الف للون الوجهخموالسفع هو اللون الْ- ِنيدخالْ
  .#نِهيِل حن ِمنقْدصت ينلْعج فَ.ريِشع الْنَرفُكْت و،اةَكَ الشنَرِثكْ تنكُنَأل :الَقَ

J ْفقه الديثح : 
● يذ من الْؤخحديث مائلس:  
الة قبل  أن يبدأ فيها بالص:ة ِفي صالة العيدين السنأنَّ: ىلة األولَأسمالْ -

 . ا فيه الكفايةمسألة ِبم هذه الْثُحم بدقَ وقد ت،طبتنيخالْ
 الَِّتيافل وات النولَميع الصوكذلك ج ، صالة العيدينأنَّ: سألة الثانيةمالْ -

  .ا أذان وال إقامةهع لَرشة ال ياعمجتشرع فيها الْ
 انَ وكَ،ق عليهتفَما عدم األذان واإلقامة لصالة العيد فَ أم:قال ابن دقيق العيد
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خصيص الفَسببه ترمييز لَائض باألذان تا بذلكه،ا لشوإظهار رافه.  
  .ال إذا أمنت الفتنةجوعظة دون الرمخصيص النساء بالْت: سألة الثالثةمالْ -
  .النار أكثر أهل  : أي ،م نه جبطَ النساء ح    أنَّ ج إخباره : سألة الرابعة     مالْ -
 ه حتمل أن  ي.#اِءس النِةطَ ِسن ِمةٌأَر امِتامقَفَ$: ي قولهِف: ةامسخسألة الْمالْ -
من الوط الْسأي-ي اِنكَم:و ط ذلك الْسانكَم-،الْحتمل أنَّ وي مراد بالوطس: 

شابة  وال ، ليست كبرية وال صغرية :أي- السن   :طساد الورم الْ حتمل أنَّ  وي ،ار يِخالْ
 . ةددعت مٍناعحمل على مط يس الوهم أنَّم والْ-وال عجوزا
 ، ادوس هو لون فيه   :ع فْ والس .# ِنيدخ الْ اُءع فس$: ِفي قوله  : ةادس سألة الس  مالْ -

فواألسفع والساءع:م نأصاب خ دلَه نٌوي وقد استدل ِب،الف لونه األصليخ ذه ه
 وعضدوا هذا ،جب ستر الوجه على أنه ال يمن يرىديث حالفقرة من هذا الْ

اءت جفَ، )١(ج يِبديفًا للن حني كان الفضل رجحأخذ للحديث الذي ِفي الْمالْ
  . ينظر إليها وتنظر إليهلُض الفَلَعجفَ، جالنِبي  تسأل امرأةٌ

: ىالَدلني بقوله تعست م؛ الوجه واجبرت سور إلَى أنَّمهج الْبهوقد ذَ
﴿              

                                                 

 ج ح:ي بابوِف، )١٥١٣(رقم ،  وفضلهجح وجوب الْ: باب،جحالبخاري ِفي كتاب الْ) ١(
 ﴿: قول اهللا تعالَى: باب، اب االستئذانوِفي كت، )١٨٥٥(رقم ، الْمرأة عن الرجل

ج عن العاجز ح الْ: باب،جح ومسلم ِفي كتاب الْ،)٦٢٢٨(رقم . ﴾   
: باب ،جحاسك الْنوالنسائي ِفي كتاب م، )١٣٣٤( رقم، أو للموت امحوِه وهرم ونةلزمان
ج الْ  حم   رأة عن الراة      ، )٢٦٤١( رقم   ،لجكم بالتشبيه  : باب ، وِفي كتاب آداب القُضوالتمثيلالْح  ،

، )١٨٠٩(رقم ، الرجل يحج عن غريه: باب، وأبو داود ِفي كتاب الْمناسك، )٥٣٩١(رقم 
ارمي ِفي كتاب الْوالدمِفي سنة الْ: باب،اسكن طأ ِفي ، )١٨٥٠(رقم ، اجحوومالك ِفي الْم

جحج عنه: باب، كتاب الْحن يمج ع٨٠٦(رقم ، الْح.(  
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  .]٥٩:األحزاب[ ﴾      
وموهو ،ستتار وهو اال،ناءاإلد من : أي.﴾   ﴿ ىعن 

  .ارمِخاإلرخاء بتغطية الوجه بفضل الْ
 نهرم خنلِْدس يانَبكْ الرنلْابا قَذَ ِإن كُنهنأَو$: جحديث عائشة ِفي الْحوِب

لَعى وِهوِهج١(#ن(.  
ور ِفي سألة خالف مذكمي الْ وِف،قح هذا هو القول الْ أنَّ:يوالذي يظهر ِل

 .  فلرياجع؛ابجِحكتب الْ
إخبار  هذا  .  # منه  جبِ طَ  ح ر ثَكْ أَ  نكُ يتأَ ي ر ن ِإ فَ ؛ن قْدص ت $:  قوله  : ة ابع لة الس   أ سمالْ  -
      ﴿: ىالَ قال تع، وهو وحي من اهللا إلَى رسوله،عن مغيب

  . وعلى هذا فيجب علينا تصديق ذلك.]٤-٣:النجم[ ﴾    
: الَ قَ؛ أكثر حطب جهنمهنرأة عن السبب ِفي كوِنما سألت تلك الْمولَ

ان لدخول وجب فجعل هذين السببني م.#ريِشع الْنَرفُكْت و،اةَكَ الشنَرِثكْ تنكُنَأل$
 وهذا أمر ملموس ِفي هنانني ِفي بيوِتع وما ي،هن وهو كثرة التشكي ألحواِل:النار
ط لقضاء اهللا خس يكون ِفي هذه الشكوى تنهالَ يشتكني حهنن فكو،النساء
 . �وجبا لسخط اهللا  لذلك كان م؛Tا يقضيه اهللا ما ِبضم الرد وع،وقدره

 : بالكفر اد ر وليس ي  ،وج اد به الز  رم الْ. #ريِشع الْ  نَرفُ كْت$ : قوله :  سألة الثامنة    مالْ -
                                                 

)١ (روأبو داود ِفي كتاب الْاه مباب الْ،اسكن مرقم  ،ة تغطي وجههاحرم)هوابن ماج، )١٨٣٣ 
 ).٢٩٣٥(بنحوه رقم  ،ة تسدل الثوب على وجههاحرمم الْ: باب،اسكنمِفي كتاب الْ

آلية هذا الْحديث من قبيل الْحسن؛ ألن ضعف يزيد بن أِبي زياد من قبل حفظه؛ علما بأن ا 
         ﴿: �تدل على تغطية الوجه، وهي قول اهللا        

         ﴾.  
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 ، وهو كفر دون كفر،ودحجفر الْ كُ:اد بهرم ولكن الْ،مابل لإلسالقَمالكفر الْ
 .وباهللا التوفيق

 ، وقد ترفعه،اب إن حصلذَقع العف وفِّخة تقَد الصأنَّ: سألة التاسعةمالْ -
وأنا سبب ِفي إرضاء اهللا هT. 

ا ال يضر ما ِبهليق من حدصت للمرأة أن تذ منه أنَّؤخي: سألة العاشرةمالْ -
  .اهخل بالعشرة لَ أو ي،الزوج

وقد عارض هذا حديث وردفيه أنه ليس للمرأة أن ت تصدقاِل من ما إالَّه 
 ألن لكل عبد راشد ؛ذاهديث وعمل ِبح ولكن ترك العمل بذلك الْ،بإذن زوجها

 .  سواء كان رجالً أو امرأةالتصرف ِفي ماله
دق صاز تو اختلف العلماء ِفي ج":ةدمحاشية الع"   ِفيالصنعاِنيقال : ملحوظة

 وال يتوقف على مقدار ،وزج ي:ورمهج فقال الْ،ا بغري إذن زوجهاهاِلرأة من ممالْ
مواستدلوا ِب،ن من ثلث أو غريهعي ذا الْهلَج  فإنه: قالوا؛ديثح مسألْ يههل ن 
كم ح ولو اختلف الْ؟لثلث أم ال وهل هو خارج من ا؟ستأذن أزواجهن أم الا

 .ا إال برضاء زوجهاهوز الزيادة على ثلث ماِلج ال ي: وقال مالك،بذلك لسأل
  . من ذلكيءديث على شحق أشار إلَى أنه ال دليل ِفي الْقِّحموالشارح الْ

 به عقَ والذي و،ةقَدطلق الصمديث األمر ِبح الذي ِفي الْ أنَّ:ووجه ما قاله
  .’ا .قة كلهدصتم ومعلوم أنه ليس مال الْ،امتخإلقاء القرط والْبمتثال اال

ف على قَّوت ولو كان األمر ي، يعلم هل هو الثلث أو أقل أو أكثرمولَ: قلت
 وعدم اإلخبار من الشارع دليل على ، بذلكج  ألخرب الشارع؛التصدق بالثلث

  .قفِّوم واهللا الْ،عدم التقييد بالثلث
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]١٤٥[ع أُ ن م طِ  عةَ  )١( ةَيبيساألَ  ن نارِ صالَ قَ ل ِةي أَ: تم ر ا  ن-ت ي ِنع:     ِبيجالن- 
ى لَّص منلِْزتع ينْ أَضيح الْرمأَ و،وِردخ الْاِتوذَ وقاِتوع الِْنيديِع ِفي الْجِرخ ننْأَ
  .#نيِمِلسمالْ

كُ$ :ٍظفْي لَِفونا نؤمنْ أَرن خرجي ويِدِع الْم،ح تى نِرخكِْب الْجِمر ِخن ِرداه، 
وحتى نِرخالْج حيفَ،ض كَيبِبنَر ِبكْتِهِريم،و يدِبونَع دِهاِئعمي رونَجب ِل ذَةَكَرك 
 .#هترهطُم وويالْ

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح :مشروعية خروج الناء لصالة العيدس،حت الْخرج ى تحضي، 
والعوذَ،اتقو ات الْوخورد . 

J ْالمفراتد: 
العاتقو :جوهي الْ،اتقمع ع تقارب البلوغ:أي-ارية حني تدرك ج - ، 

 . قاربت البلوغالَِّتي هي : قال ابن دريد،زلنمة خارج الْدمِخفيعتقها أهلها من الْ
 .  تتزوجم هي ما بني أن تبلغ إلَى أن تعنس ما لَ:غريهوقال 

                                                 

 ثُمة لَهمم السني الْثُمبالنون - نسيبة : فقيل،اهِمة اختلف ِفي اس األنصاريةأم عطية وهي نسيب) ١(
ا على صيغة م وكاله.-ةمعجبنون بعدها باء وشني م- نبيشة : وقيل،-دةحوم الباء الْثُمالياء 

 قاله . نسيبة بنت كعب: وقيل.ارثح بنت الْة نسيب: فقيل، واختلف ِفي اسم أبيها،التصغري
أحدم ويد :أي-ى حيمبن حنبلأح ،وي ى بن معنيحي-،وأنكر ابن عبد الرب أن ا بنت كعب ه

ا هى لَو ر،ة سكنت البصرةنيد م،ةورشهة مابيحة ص األنصاري.ي هذا نظر وِف:حيث قال
  .اه يذكر وفاتم ولَ،"التقريب" قاله ِفي ،ةاعمجالْ

 من فقهاء . بنت كعب: وقيل،ارثح نسيبة بنت الْ":سري أعالم النبالء   "ي ِفي   ِبهوقال الذَّ 
الصحلَ، عاشت إلَى حدود سنة سبعني،ةاب هة أحاديثا عد. 
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 الستر : وهو  ،مع خدر   ج: ور دخ والْ، ور دخات الْ احب  ص :أي :  ورد خات الْ  وذَ
جلس فيه البكر الذي يكون ِفي ناحية البيت ت . 

 وليس ألهل البيت ،ةقَهذا كان يعمله الناس حني كانت البيوت ضي: قلت
 إلَى رض حنا ماهدهشى ال يجعلون على سرير البكر سترا حت ي، بيت واحدإالَّ

 . البيت
وأمالْر حيأن يعتزلن الْض  مأي: ىلَّص:كُ يعلى جانبن ،كُ فال يمع ن 

 . اتيلِّصمالْ
 . يضح تكون ِفي وقت نوبة الْالَِّتي وهي ،مع حائضج: ضيحالْ
 ونَعد وي،لنيصمرن بتكبري الْكبض ييح الْ:أي: #مِهِريِبكْت ِبنَربكَيفَ$: اهقولُ
 واهللا ، زيادة األجر فيه:اهاد ِبرم والربكة هنا الْ، يرجون بركة ذلك اليوم؛بدعائهم

ى أعلمالَتع.  
J ْال معنى اإلجياِلم: 
تأنَّل عطية خرب أم   ِبييأمر النساء بالْانَ كَجالن خورج إلَى مى لَّص
 على أن ،وج لذلكرخ بالْنهرأمور يدخات الْواتق وذَوض والعيحى الْ حت،العيد

  .ىلَّصمض الْيحيعتزل الْ
J ْفقه الديثح: 
يمن الْذُؤخ ديثح:م شروعية إخراج الني ذلك  وِف،اء لصالة العيدس

 أم أن ذلك ، ينبغي استمرارها والعمل عليهاةهل هذه السن :خالف بني أهل العلم
يكون موقفًا على أمن الفتنةت،ى لَ ومت؛ تؤمنمفإن بقائهن ِفي ب ِهوِتي؟ى أولَن  
 أم : إلَى ذلكبه ذَنم وِم،ليهن عق حوجرخ الْة إلَى أنَّاعم جبهذَفَ

  .ديثحعطية راوية الْ
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ى بن حي وي،محمد والقاسم بن ،وة بن الزبريمنهم عر-ة اعم جبهوذَ
 . وأبو يوسف، ومالك، وقال به الثوري،نعهن إلَى م- ورواية عن ابن عمر،سعيد

نع مالك وأبو مد الْ وقي،نعماز وتارة بالْوجي حنيفة تارة بالْواختلف فيه قول أِب
  .يوسف بالشابة دون غريها

نا ِفي األعياد أ و،اتيئَهات الْوئز دون ذَاج أحب شهود الع:وقال الشافعي
 . وجهنرخأشد استحبابا ِل

وأجالْاب انع عن الْمأن الْب : ديثحمفسدة كانت مأمونة ِفي ذلك الزان م
  .دون اليوم

وأنكر الصاِننعلَي عى مقال بأن الْن مفسدة كانت مأمونة ِفي ذلك الزانم، 
 ِفي عصر عقَ وقد و،ون وغريهمحاِل إذ كل زمان فيه ص؛يح هذا غري صح:فقال

قَالنبوة ما وِفي غريه من ارتكاب فاحشة الزنا والسرقة وغريِهع عمن ،ام،خرج  ال ت
 لورود ؛لةبذِّتخرج م بل ت،ةرطِّتعتطيبة م وال م،الة ِفي ثياب زينةرأة إلَى الصمالْ

 .ي بتصرفاِننعشية الص عن حا نقالً.’ا .النهي عن ذلك
 واالطمئنان  ، وخلفائه الراشدين كان أكثرجالنِبي ة ِفي زمان دفسمأمن الْ: قلت

  إلَى أهل ذلك الزولو نسبت الْ   ،ان كان أعظم   م الَِّتي  اسد  فَ موقعت ِفي ز  ِبي  ن مج الن 
؛ع ِفي زمنناقَإلَى ما يفوا بالزنا بعد  فالذين اعتر،ا لكانت تساوي نسبة ضئيلة جد
 ، وذلك ِفي عشر سنني،وه ال يتعدون أصابع اليد الواحدة وكذلك السرقةفُارأن قَ

اكر ِفي زماننا ِفي شهر واحد لزاد على ما وقع ِفي زمن نمولو حصر ما يقع من الْ
 فالقول بأن الفتنة كانت مأمونة ِفي ذلك ، وهي العشر السنوات كلهاجالنِبي 
الزيحان قول صحم.  

 ،  لهمكْ والنادر ال ح،ان كان نادرام ِفي ذلك الزلَص ما ح إنَّ:فنقول
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  :انبنيج أمن الفتنة البد أن يكون من الْهم أنَّموالْ
من جانب النساء فال يتعدرع ِفي لباسهنين الش،وال ِفي ت اطيهن ما يثري ع

الشهوة كالطيب وما شابهه،وأن ي تلتستر الكاملترن اس،جتننب أماكن  وأن ي
كثرة الرالج.  

ومن ناحية الذكور أن يغوأالَّ،وا أبصارهمض ي تعروا للنساءض،حبوا   وال ي
أو النظر إليهن،الكشف عنهن .  

وال شك أن ذلك كان متا ِفي زمن وِبي فروخلفائه الراشدين من جالن 
حيث وفرة اإليحيث قلة الكَ ومن،ان وجدتهم اليات ِفي ذلك العهدم،ا اآلن  أم
فقد ضعف اإليوكثرت الْ،انم موكثر الْ،اتغري الم،وح لَصمن الن اء ومن س
 ؛ة ما اهللا به عليمة واآلداب اإلسالميرعيوج عن األعراف الشرخالشباب من الْ

ي أرى أن القول ِبلذلك فإنمنع خروجهن ِفي هذا الزِل-ان مهو -ذه العلله 
 فينبغي ؛ تؤمن معها الفتنةالَِّتي فإن وجد ِفي بعض األماكن توفر األسباب ،ىاألولَ
 .  واهللا أعلم،ديثحا الْذَهوا ِبلُعمم أن يهلَ

ويذ من الْؤخمن قوله:أي-ديث ح  :$ويعالْلُِزت حيالْض مىلَّص# .يذ منهؤخ: 
ختلف عن ى العيد يلَّص وأن م،اجدسمكوث ِفي الْم الْنهوز لَج ي الضيح الْأنَّ
ض أن ي للح أجاز ج النِبي     ألن   ؛ات ر مس م ى فيها كل يوم وليلة خ        لَّ ص ي الَِّتي  اجد  سم الْ
يجلسن ِفي مى العيدلَّص،لكنهن ي تزن عن الْميملِّصاتي،ى أعلمالَ واهللا تع . 

 

@J@J@J@JJ 
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ت فَس وكَ،ت حالهفَس وكَ،ههج وفس كَ: ومنه،ادوالتغري إلَى س: الكسوف لغة
الشم س: اس ووذَ ،تد ها      ، شعاعها   با ومتعديالْ وكذلك ، ويستعمل قاصرخوف س
 .ياِننع للص"ةدالع" من .’ا . قاله األصمعي، وهو النقصان-ةمعجماء الْخبالْ-

 من الشمس والقمر على القول وف على كلٍّسخوف والْسويطلق الكُ
  أنَّمع زن وم،ةة ِفي الكتاب والسنرعيت بذلك النصوص الشدر وقد و،األصح
 دليل   هذا ال ه مع ز  فإنَّ  ؛وف بالقمر أو العكس    سخ والْ، مس ختص بالش   ي وفسالكُ
   .عليه

 ،  باألرضيلولة بينهما   ح مس والقمر هي الْ     الشوف س أن كُ  :ة يئَه ويذكر أهل الْ  
 ، يستقي ضوءه من نورهاالَِّتيحجب عن الشمس  يرم القَوأن ذلك باعتبار أنَّ

حول األرض بينها وبني القَوأن الشمس عندما تنكسف توهذا كالم فيه ،رم 
 . ميعابه جذِّكَ وال ن،ميعاقه جدص فال ن؛نظر

 ، وقد تكون خطأ،اباو وقد تكون ص،اضعة للتجربةة خكيلَلوم الفَفالع
  .والعلم عند اهللا ِفي ذلك

 : اهم من أه،وف فوائدسخوف والْس للكُوال شك أنَّ ●
  وأنَّ،خويف العباد بتغيري هذين الكوكبني العظيمني وت،إيقاظ أهل الغفلة
ا من النور إلَى الظلمة قادر على أن مهالَ حلَو فالذي ح،اماهللا أقدر على غريِه

يحوالَل حالناس من الر خاء إلَى الشةد،ففي ،اب والعكسذَ ومن العافية إلَى الع 
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ذلك إيقاظ ألصحاب العقول لعلهم أن ينيبوا ويرتوا عن كثري من األعمال دع
  .T تغضب اهللا الَِّتي

 ر مقَالْ وسم الشنَِّإ$: ي بقولهديث الثاِنحي الْ إلَى ذلك ِفجالنِبي وقد أشار 
آيِماِنت ناهللااِت آي ،ي خوِه اهللا ِبفا ِعمباده،أَ ونها الَمي ِلاِنفَِسكَن مأَِتو ِمٍدح ناِس الن، 
 .  #مكُا ِب مفِشكَنى يتوا حعادوا ولُّص فَ؛ئًايا شهن ِمميتأَا رذَِإفَ

قال الصياِننع:ان ِفي أول كتاب النفقات أنَّ ذكر ابن حبمس كسفت  الش
  .اشرةنة الع ومرة ِفي الس،ةادسنة الس مرة ِفي الس: مرتنيجالنِبي ِفي عهد 

ة تدل ورشهم فإن األحاديث الْ؛ا قبل العاشرة نظروفهسِفي ثبوت كُ: قلت
 .ج أول كسوف وقع ِفي حياته �م مات إبراهيم  يووفس الكُعلى أنَّ

 فجعلت ،ةامسخنة الْادى اآلخرة من السم ِفي جفس خرم القَوأنَّ: قال
خ ما إلَ…  سحر القمر : ويقولون،به بالشونَرم وي،اليهود تضرب بالطياس

 . وقد أورد ِفي الباب أحاديث،قال
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]١٤٦[ عناِئ عنَّأَ$ :ل ةَشالش مسخ فَستلَ عى عِدهر ج اهللا وِلس  ،
 اٍتعكَ رعبرى أَلَّص وربكَ فَمدقَت و،واعمتاج فَ.ةًعاِم جةَالَالص: ياِدنيا ياِدن مثَعبفَ

كِْفي رعتِنيأَ وربعس جاٍتد# . 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الالنداء لصالة الكُ: ديثحالصالة جامعة:وف بلفظس . 
J ْال مفراتد: 
الة جامعةالص:ي وز نصبهما على أنَّجاألول م أي-وب على اإلغراء نص : 

ي على الْاِن والثَّ-ةالَاحضروا الصوِن حال كَ:أي-ال حورفعهما على ،-ا جامعةه 
أنهأي،ا مبتدأ وخربم :الص الة ذات جمةاع. 

J ْال معنى اإلجياِلم: 
أنَّلخرب عائشة ت الش مسخ ِبي ت على عهد فَسولكوِن؛ جالني ا تأِته

فَمِبي ئة أرسل اججالنم نا يدعو الناس إلَى حاديضا بقولهوره :$ةُالَالصاِم جةٌع# .
وأنهم حضوار،ركعة قيامان وركوعان وسجدتانلِّ ِفي كُ؛هم ركعتنيى ِبلَّ وص .  

J ْفقه الديثح : 
وف وإطالقهما على سوف والكُسخالف ِفي الِْخ ابن دقيق العيد الْركَذَ: ًأوال

مس والقَالشرم،وهل ي ختص أحدها بأحد اللفظنيم،ا أو يطلقان ج؟ عليهماميع  
 ؛ على الشمس والقمر- اللفظني:أي- إطالقهما ح األص أنَّمدقَقد ت: قلت

 والذين ،وفًاسوفًا وتارة بتسميته كُس ِفي أحاديث تارة بتسميته خدر ذلك وألنَّ
أطلقوه هم من العرب الذين يعتإن شاء - الصحيح  وعلى هذا فإنَّ،ر كالمهم لغةب

 . وباهللا التوفيق،رممس والقَاز إطالق اللفظني على الشو ج-اهللا
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وف سة ِفي الكُ السنأنَّ: #ياِدناديا ين مثَعبفَ$: اهذ من قوِلؤخي: ثانيا
  .امه لَىادنر أن يممس أو القَاء كان ِفي الشووف سسخوالْ

ع األذان وال هذا النداء للعيدين وال لصالة رش ي ِلم لَم:وقد يقول قائل
 وف فقط؟سخ للكسوف والْعِر وش،االستسقاء

 فلذلك أمرنا بالنداء  ؛اجأةفَ يأتيان موفسخ والْوفس الكُأنَّ: ابوجوالْ
 . ان إلَى نداءحتاج فال ي،ا يأتيان على موعدمها العيد واالستسقاء فإن أم،امهلَ

ر إعالما بعت وهذا اللفظ ي".الصالة جامعة" : النداء للكسوف بلفظأنَّ: ثالثًا
 . لفرائض وهو ِفي مقام األذان بالنسبة ل،الة للكسوفور الصضحِب

 :وجهان "الة جامعةالص"األصح ِفي إعراب : رابعا
 منصوب "جامعة" و، منصوبة على اإلغراء"الةالص"أن تكون : الوجه األول

 . ةامعا جهوِنال كَ حالةَ احضروا الص: أي،الحعلى الْ
 ،الة مبتدأ فالص، مبتدأ وخرب"الصالة جامعة"ملة أن تكون ج: يالوجه الثاِن

 .جامعة خربو
وذكر الصا ثالثًااِننعوهو أن تكون ،ي وجه "منصوبة على اإلغراء "الةالص 

الة فهي  احضروا الص: والتقدير،ردقَدأ مبتم خرب ِل"جامعة" و،-مدقَا تمكَ-
لُّ والكُ،امعةٌجج فيما أرىائز .  

 ، هم وتركهم ألعماِل،ةابحامتثال الص: #واعمتاجفَ$: اهذ من قوِلؤخي: خامسا
 الٌّ وذلك د،ب من اهللارقَ ورغبة فيما ي، استجابة للنداء؛سجدمم إلَى الْهابهوذَ

ة بن رما ِفي حديث سمى الصغار الذين كانوا يلعبون كَ حت،على فضيلتهم
 .  لصالة الكسوفبه وبعد ذلك ذَ،جندب أنه كان ينتضل

  .ة باالتفاقدؤكَّة موف سنس صالة الكُق العيد أنَّ ابن دقيركَذَ: سادسا
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وتعقبه الصفقال،ياِننع :ونقل النووي ِفي شرح مسلم اإلج ماع على أنا ه
وفيه نظر    ،ة سن  ، وقد ص ر ح          أبو عوانة ِفي صحيحه بأن  التطوع ي صالة  وِف، ا واجبة  ه 
 .’ا .فافخ وبه جزم الْ،ض كفايةرا فَهاوردي وجه أن للم"اوي الكبريحالْ"من 
"العةد"للص ١٨٠، ١٧٩، ١٧٨ /٣ج(ي اِننع( . 

اع من النووي على م ونقل اإلج،ة مؤكدة باالتفاقا سنهالقول بأن: قلت
ذلك يدل على أنها لَميعتربا خالف الْم مخالف خارقًا لإلجالسيما وهو ،اعم 

 .  واهللا أعلم،اعمر بعد انعقاد اإلج ِفي وقت متأخاَء وقد ج،واحد
ا هو مكَ-ر موف القَسمس وخوف الشسكم بني كُحالتفريق ِفي الْ: سابعا

 ِفي در السبب قد وانَ وإذا كَ، تفريق بال فارق-قول ِفي مذهب مالك وأصحابه 
الْ فإنَّ؛مسالش ِب- الشمس والقمر:أي-كم يشملهما ح ى  وإلَ،امع التغريجا ذَه
 .  واهللا أعلم،ورمهج الْبهذَ

 وفائدة ،ذكورم للحديث الْ؛تها االجتماع سن:قول ابن دقيق العيد: ثامنا
  ؟ أو ال تسن،هل تسن ِفي االنفراد :هذا

ديث اآلخرج  والذي يظهر من قوله،حل نظرمذَِإفَ$:  ِفي الْحأَا ريتمش ئًا ي
 ن س:هم االجتماع بإمكاِنانَ كَنم فَ،نه خطاب للجميعأوا ع واد.#والُّص فَكِل ذَنِم
كأن يكون شخص ِفي مكان  -هم االجتماع  يكن بإمكاِنم لَن وم، ذلكمهلَ

 بهاهب قد ذَذَمة الْ أئم أنَّإالَّ، جالنِبي ا أمره به م فالظاهر أنه يعمل ِب:-منفرد
أكثرهم إلَى مشرة الْوعيجمومالك، الشافعي: وهم،ي صالة الكسوفة ِفاع ، 

وأحدم،وج مهور العوقال أبو حنيفة وطائفة،اءلم :فْ تل فُعروظاهر هذا ،ىاد 
القول أنا ال تشرع فيها الْهجماعةة بالكلي،وهو قول ي ناقض الدليل ويالفهخ، 

 . قفِّومواهللا الْ ،ته األدلةقَافَوم إليه الثالثة ِلبها ذَ مقحوالْ
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 واختلف العلماء ِفي ، وقد اختلفت األحاديث ِفي كيفيتها:قوله: تاسعا
 عليه حديث عائشة لَّا د م-ا اهللامهمِحر-ختاره مالك والشافعي ا فالذي ،ذلك

باس وابن عبمن أن ِفي كل ركعة قيامان وركوعان وسجودان،ا ركعتانه   . 
قال الصد واختار : أقول:ياِننعموأبو ثور، والليث،أح ،وج ور علماء مه

 -وف ركعتان ِفي كل ركعة ركوعانس صالة الكُ أنَّ:أي-از وغريهم جِحالْ
 ،ة على ذلكتفقَة الواردة ِفي هذا الباب محيح األحاديث الصوهذا بناء على أنَّ

فَالَوإن خفقد ذَ؛اذَت بعض األحاديث ه هالرب إلَى أنَّ البيهقي وابن عبدب  
 وما عدا ،الصحيح من هذه األحاديث هو رواية ركعتان ِفي كل ركعة ركوعان

ذلك فهو مبعض أهل العلم قد ذَ على أنَّ،لل وضعيفع هإلَى مشروعية الزيادة ب 
 . على ركوعني ِفي كل ركعة

ا الْأمحنصالة الكُهبوا إلَى أنَّة فقد ذَفي سوف تنَّأ و،ةى صالة عاديلَّص 
تعدكُد الروع ال يشع فيهار،بل ز عبعض أهل هذا الْم أنَّ ذهب إلَىم  ِبيجالن 

 مس أم ال؟ لت الشج بل كان يرفع رأسه لينظر هل ان،ما كان يركع

 حديث عائشة وما ِفي :أي-ديث ح واعتذروا عن الْ: ابن دقيق العيدالَقَ
ا ملَ فَ؟لت أم الج يرفع رأسه ليخترب حال الشمس هل اننَا كَجالنِبي   بأنَّ-معناه
 . عكَت رلَج يرها انملَ

  . استمر ِفي ركوعه: أي:عكَ رتلَج يرها انما لَملَ فَ:ي على قولهاِننع الصالَقَ
اوي من ح للطَّ"ي اآلثاراِنعم" والذي ِفي كتاب :-ياِننعالص: أي-قلت 
ى ذلك النعمان وا رم كَ،لأم ويسلِّسلي ركعتني ويص يانَ كَجالنِبي  األعذار أنَّ

ا ه يريد أصحاب،اهية بل سخيفةا هي اعتذارات وم وإن،وددر وهذا م،بن بشريا
 اهللا أرسل إليهم أبا  أنَّ كَ،ب اإلمامذهم والقول ِب،من وراء ذلك رد النصوص
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ف له أن يصدر من قوم يبحثون ؤسوهذا أمر ي ،جدا مح يرسل ممحنيفة ولَ
  .ىقَلتم وعند اهللا الْ،العلم وينظرون فيه

 ِفي كل ركعة ، صالة الكسوف ركعتانور أنَّمهج إليه الْبه ما ذَ:قحوالْ
 وأن تكون القراءة ، فيها تطويل القراءةنس وأنه ي،ركوعان وقيامان وسجدتان

  ،خ إلَ...ي تليها وهكذا ِتي تليها أطول من الَِّت والَّ،يها تلالَِّتيى أطول من األولَ
فَفإذا ر؛ من الركوع األولعس اِت الفَأ له أن يقرنكَ ذَ،ية ِفي القيام الثاِنحذلك ر 

 .  وباهللا التوفيق،اع عليهم اإلجركَ وذَ،"الفتح"افظ ابن حجر ِفي حالْ
 

 

 

 

J@J@J@J@J 
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]١٤٧[ع ِب أَني مسوٍدعقْ عةَبِن بع و اَألٍرمناِرصالْي بِردالَقَ: الَ قَ� ي 
رنَِّإ$: ج  اهللاولُسالش مسقَالْ ومرآي ِماِنت ناهللااِت آي ،ي خوِه اهللا ِبفا ِعمباده،ِإ ونها م
 فِشكَنى يتوا حعاد و،والُّص فَ؛ئًايا شهن ِمميتأَا رذَِإ فَ،اِس النن ِمٍدح أَِتوم ِلاِنفَِسكَن يالَ
كُا ِبمم# . 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الالكُ: ديثحسوف وماذا يلَجب عى مرآهن . 
J ْالمفراتد: 

ي  وِف،وف واالنكسافسى الكُعنم مدقَقد ت:  #اِنفَِسكَن يا الَمهنِإو$: قوله
  .وف عليهما معاسهذا اللفظ إطالق السم الكُ

 ،هؤازرط وجاب الشو ج"والُّصفَ"قوله : #والُّصئًا فَيا شهن ِمميتأَا رذَِإفَ$: قوله
  ".والُّصفَ" : وجوابه، فعل الشرط"رأيتم" و،"إذا"والشرط هو 
 ، نزلت بكمالَِّتيى يزول أمر اآلية  حت:أي: #مكُا ِب مفِشكَنى يتح$ :قوله

 . ى الذيعنم هنا موصولة ِب"ما"و
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
ِبي خرب يِفي هذا الْجالن أنَّ:ديثح الش موالقَس مآيتان من آيات اهللار ، 

يخِهف اهللا ِبوأي،ا عبادهم :ومن ،جعل فيهما من التغري من النور إلَى الظلمة ي 
البياض إلَى السوِبي  وقد أرشد ،يف للعبادخواد ما يكون فيه تإلَى ما يكون جالن 

الة والدعاء والتضرع إلَى اهللا والْفيه استرضاء هللا من فعل الصوباهللا ،وف منهخ 
 . التوفيق
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J ْفقه الديثح : 
ينكسفان   نخسفان أو ال     ر ال ي  ممس والقَ    الش ديث أنَّ   حذ من هذا الْ    ؤخ ي:  أوالً 

  . من الناسٍدوت أحمِل
 :   ة أمرانملَجذه الْهتفى ِبفان ●

ر وبني موت أو حياة ممس والقَنكساف الشا أنه ال عالقة بني :األمر األول
  .ةاهليجا زعمته الْمالعظماء كَ

مس  الش:أي-ا م وال يفعالنه ه، االنكساف ليس إليهما أنَّ:ياألمر الثاِن
ة اهليجا كان أهل الْممرين نفي ِلي نفي األ وِف،اهما يفعله اهللا ِبم وإن،-والقمر

يتوهمه ويظنونهون،ى أعلمالَ واهللا تع.  
  أنَّ.#هادبا ِعمِه اهللا ِبفوخ ي، اهللااِت آين ِماِنتآي$: ذ من قولهؤخي: ثانيا

ا يفعله اهللا من أجل مر تارة أخرى إنممس تارة والقَاصل من الشحاالنكساف الْ
  .ةاهليجا يظن أهل الْم وليس كَ،هما عبادهف اهللا ِبوخيأن 

الة  األمر بالص:#واعاد و،والُّص فَ؛ئًايا شهن ِمميتأَا رذَِإفَ$: ذ من قولهؤخي: ثالثًا
 . والدعاء والتضرع عند وجود هذه اآلية

 هذا وذلك أنَّ، ج حه فعلهضوارع ي من الشر أم.#والُّصفَ$: قوله: رابعا
ت عنه ِفي هذه در والَِّتية وصخصميئة الْهاألمر يكون امتثاله بإقامة صالة على الْ

ات الركوعات الة ذَ وهي الص،وصصخاد به الْرم فيكون من العام الْ،اسبةنمالْ
  .بةاسنم ِفي مثل هذه الْجالنِبي اءت عن  جالَِّتي

اخوعلى هذا ف: امسال يكون فيه دليل للحنة القائلني بأنَّفيالْالة  الصمور أم
  .الةطلق الصا هي مهِب

اسادس :يذ من قولهؤخ :$حتى يِشكَنفكُا ِب مأنَّ.#م الة الطارئة  األمر بالص
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مس أو  سواء كان هو الش،اسف منهماث تنتهي بانكشاف الكَدحلطروء هذا الْ
  .رمالقَ

ا خفيفة على هم أت؛الةإذا علم انكشاف الكسوف وهو ِفي الص: سابعا
ة الْفَالصمشرة ِفي صالة الكُوعوفس.  
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]١٤٨[ع ناِئ عأَل ةَش نالَا قَهت: $خِتفَسالش مس لَ عى عِدهر  اهللاوِلس  
 ام قَثُم ،وعكُ الرالَطَأَ فَعكَ رثُم ،اميِق الْالَطَأَ فَ،اِسالن ِبج  اهللاولُسى رلَّصفَ، ج
 ونَ دوهو- وعكُ الرالَطَأَ فَعكَ رثُم ،-ِلو اَألاِميِق الْونَ دوهو- اميِق الْالَطَأَفَ
اَألوِعكُالر ِلو-، ثُمس جالَطَأَ فَدالس جود، فَثُم لَعكْ ِفي الراُألِةع خلَثْى ِمرا  م
 دِمح فَ،اس النبطَخ فَ،سم الشِتلَّج تدقَ وفرص انثُم ،ىولَ اُألِةعكْ ِفي الرلَعفَ

ثْأَاهللا ونلَى عِهي، نَّ ِإ: الَ قَثُمالش مسقَالْ ومرآي ِماِنت ن الَ، اهللااِت آي ي خِلاِنفَس مِتو 
 ةَما أُ ي:الَ قَثُم ،واقُدصت و،والُّص و،واربكَ و،وا اهللاعاد فَكِل ذَميتأَا رذَِإ فَ،ِهاِتيح ِلالَ وٍدحأَ

 ولَ اِهللا و،محمٍد ةَما أُ ي،هتم أَيِنز تو أَ،هدب عيِنز ينْ أَ اِهللان ِمريغْ أٍَدح أَنا ِم ماِهللا و،محمٍد
تلَعونَما أَ ملَعلَم كِْحضتيالًِل قَم،لَ وكَبيتِث كَميار#. 

فَ$: ٍظفْي لَِفواسكْتأَلَم ربعكَ راٍتعأَ وربعس جاٍتد# . 

<|†�Ö] 

J ْموضوع السوفصفة صالة الكُ: ديثح . 
J ْالمفراتد : 
ِفي زمنه:أي: ى عهد رسول اهللالَع .  
 وه و،وعكُ الرالَطَأَفَ$:  وكذلك.#ِلو اَألاِميِق الْونَ دوه و،اميِق الْالَطَأَفَ$: اهقولُ

ونَداألَ وِعكُ الر هل الْ   .#ِلوماد باألول أير: األول ِفي الر أو الذي قبل  ،ىة األولَكع 
  ؟وفوصمالْ

 فالقيام ، الذي قبلهقل منأ يكون ٍنكْ كل ر عائشة تقصد أنَّ أنَّ:والظاهر
ة كع والقيام األول من الر،ى أقل من القيام األول فيهاة األولَكعي من الرالثاِن

 .  وهكذا،ىة األولَكعي من الرقل من القيام الثاِنأالثانية 
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ى قوِلومعنأي:#انصرف$: اه :ملَّ س.  
تجأي: مسلت الش:ر جعادِتت إلَى عاه.  

 واهللا هو ،ميلجدح الْم الْ:اد بالثناءرمالْ: #ِهيلَى عنثْأَ اهللا ودِمحفَ$: اهقولُ
  .معسبغه على عباده من النأا م وِل،االتما له من الكَمدح والثناء ِلحق للمستمالْ

  .مهارحى ملَ أكثر غرية من اهللا ع:يعِني: # اهللان ِمريغْ أٍَدح أَنا ِماهللا مو$: قوله
ر كَنسي بني الذَِّج هو االتصال الْ:الزنا: #هتم أَيِنز تو أَهدب عيِنز ينْأَ$: قوله

 . لٍّواألنثى بغري ِح
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
وفَصت عِبي  صالة ل ةُائشِبي   بأنَّ: حني كسفت الشمسجالنج الن 

الَّصلَّكُ  وأنَّ،تني وركوعنيءا بقيامني وقراهأ ٍنكْ روأنَّ، الذي قبلهِنكْقل من الر  
 ِبيجالنطَ خالناس بعد ِنب هوأنه أمرهم عند تغري هذه اآليات أن ،الةاية الص 

يفزعوا إلَى الداءع،والتكبري،الة والص ،والت صقد . 
J ْفقه الديثح: 
   .وف سالة ِفي الكُ الص ة تطويل   وعي  شرم : لذ من حديث عائشة       ؤخي:  أوالً  
 تطويل ثُم ، وتطويل الركوع بعده،ة تطويل القياموعيشر م:ذ منهؤخي: ثانيا
الركوع  وهو دون ،ي  تطويل الركوع الثانِ ثُم ،وهو دون القيام األول  ، ي القيام الثانِ  
  .األول

ائر  صالة الكسوف هي مثل س أنَّمع زن رد على م:ذ منهؤخوي: ثالثًا
لَالصات كالْوحنةفي.  

 ؛ي وبني السجود ال يطول االعتدال بعد الركوع الثاِنذ منه أنَّؤخوي: رابعا
ى ة األولَجد وكذلك بني الس.#ودج السالَطَأَ فَدجس$:  قالتل عائشة ألنَّ
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 وقد ، ِفي صالة الفريضةج  يكن فيه زيادة على ما كان يفعلهم ولعله لَ،والثانية
ِبي لم من صالة عجالنالقيام للقراءة  إالَّ،جعل األركان قريبة من بعضها أنه كان ي 

  .اهلْوطَي م القراءة ولَرصواء إذا قَجعلها سواء أو قريبة من الس وقد ي،والتشهد
 ِةعكْي الر ِفلَعا فَ ملَثْى ِمرخ اُألِةعكْ ِفي الرلَع فَثُم$: اهوِلذ من قَؤخيو

 . ا بقيامني وقراءتني وركوعني وسجودينهالَّ أنه ص: أي.#ىولَاُأل
 ركِّذَ خطبة ي،طبة للكسوفخة الْوعيشر م:ذ من حديثها أيضاؤخي: خامسا

  .T بآيات اهللا اس فيها النطيبخالْ
  :وقد اختلف ِفي مشروعيتها ●
 عالمهم بأنَّإلا كانت م إنجلنِبي اطبة  خر بعض أهل العلم أنَّكَذَفَ
الشموالقَس مال ينخسفان ِل، آيتان من آيات اهللار وت أحد وال ِلمحانَكَ فَ،اتهي 
  .اهلي الذي كانوا يعتقدونهجود منها استئصال االعتقاد الْقصمالْ

ا الناس  فيهركِّذَ خطبة ي،طبة للكسوفخ مشروعية الْ:-إن شاء اهللا- قحوالْ
همبرب،وي ذِّحرهم مة الْغبموهذا هو قول الْ،اصيع جورمه . 

 .#والُّص و،واربكَ و،وا اهللاعاد فَكِل ذَميتأَا رذَِإفَ$: ذ منه من قولهؤخوي: سادسا
أنه يشرع عند الكسوف الدعاء والتكبري والصالة والتصقد . 

ها ئاب ضوهر هذه اآليات وانطماسها وذَغيضا أن تذ منه أيؤخوي: سابعا
جعله اهللا يTخويفًا لعباده ت،ي خفُوإنَّ فَ،م بههت غيرعلى قدرة ليلٌ هذه اآليات د 

 من عافية إلَى Tى اهللا صال الذي يكون فيه العبد إذا عح على تغري الTْاهللا 
،  اءكَحك إلَى ب ومن ض،لَى حزن ومن سرور إ،ابذَ ومن نعمة إلَى ع،ابتالء

 ه لَجيبستى ي يذكره ِفي حال العافية حت،ه وليذكر اهللا رب،فليتدارك العبد نفسه
  .ابذَم والعقَ ويعفو عنه عند الن،عند البالء
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الَ قَثُم :$ا أُيٍد ةَممحم،اِهللا وا ِم مأَن غْ أٍَدحيِمر نْ أَ اِهللاني ِنزي عبدأَه وت ِنزي 
 بعض أهل ركَ وقد ذَ،ب اهللاض توجب غَالَِّتي الزنا واحد من اآلثام الكبرية .#هتمأَ

 وفس الكُ أنَّ:ة بينهماباسنم الْ وأنَّ،ة بني ذكر الزنا والكسوفباسنمالعلم الْ
ف من وخ ويكون العبد ِفي حالة ت،يذهب معه ضوء هذه اآلية وتذهب منفعتها

ا مانه كَمارق العبد فيه إيفَ الزنا ي وأنَّ،وفسا بالكُهة نورها لَقَارفَم ِبTاهللا 
فَتكَ،مس ضوءها والقمر ضوءهارق الش مِفي الْاَءا ج الَ$: ديثحي ِنزي ِحاِني الزين 
يِنزي وهوم ِمؤن#.اَء وجفَ أنه يارقه إيةلَّلظُّ فيكون فوقه كا،انهم . 

سبقاِتي يقرأ فيه بالفَ الركوع الثاِننا أنَّ أن بيولكن ،ة وسورة أو سورح 
ي أقل من القيام األولجعل القيام الثاِني . 

 

 

 

 

J@J@J@J@J 



  > �������א��������م
٨٠ 

]١٤٩[ع ِب أَني موسى األشِرعالَ قَ� ي :$خِتفَسالش مسلَ عى زاِنم 
رقَفَ، ج  اهللاوِلسِز فَامعا يخنْى أَشونَكُ تالس ةُاع،ح ى أَتى الْتمِجسقَ فَدام 
 نَّ  ِإ:الَ قَثُم ،طُّ قَِهِتالَ ِفي صهلُعفْ يهيتأَا ر م،وٍدجس ووٍعكُر واٍمي ِقلَوطْأَى ِبلَّصفَ
ِذهالَِّتي اِته اآليي لُِسرا اهللاه T َالِلونُكُ ت  مأَِتو ٍدح ِلالَ و حِهاِتي،ِكلَ وناهللا ي لُِسرا ه
يخوِبف ا ِعهبادذَِإ فَ،هأَا ريتِمم نها شافْ فَ؛ئًايزاِهللاِركْلَى ِذوا ِإع و دِهاِئعو ِتاسِهاِرفَغ# . 

<|†�Ö] 

J   ْموضوع الكُ: ديث حس مس وما ينبغي أن يفعله فيه الْ     وف الشا    ف لَّكَمتأسي
 .ج اهللابرسول 
J ْالمفراتد: 

  . خائفًا:أي: فقام فزعا
يخشى أن تكون السأي: ةاع:ي خاف أن تكون الساعة حضتر.  

وف سخوالْوف سإشارة إلَى الكُ : #T  ا اهللاهلُِسر  يالَِّتي  اِته اآلي ِذ هنَّإِ $: قوله 
 ال يعقلون ن ولكن م،انمت ِفي هذا الزره وكم هللا من آية قد ظَ،اوما ِفي معنامه

 ، يريدها اهللا منهاالَِّتية كمِح ويغفلون عن الْ،ةبيعييربطون تلك اآليات بأسباب طَ
 وتارة ،اكنير وتارة بالب، وتارة بالزالزل،اناتيض وتارة بالفَ،فتارة باألعاصري

 فليس ببعيد         ،ا عباده ليتعظوا       ريه  وآيات يT،    ات من اهللا     وب  قُ وكل ذلك ع   ، وب رحبالْ 
مسني كيلو خر إلَى  ر  وأنه كان يرمي بالش       ،اكرة الربكان الذي ذكر ِفي الفلبني       عن الذَّ 
  . تتبع األخبار ِفي هذه األزمنةنما هو معلوم ِلم إلَى غري ذلك ِموجِفي الْ

لقيام إلَى  اى أنَّلَ هذا التعبري يدل ع.#ِهِئاعد اهللا وِركْلَى ِذوا ِإعزافْفَ$: قوله
 . وعشل وخجوف ووخالذكر يكون ِب
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J ْالمعنى اإلجياِلم : 
ت  فَسخا انم لَجالنِبي   بأنَّ�ديث أخرب أبو موسى األشعري حي هذا الِْف
مس ِفي زمنه قَالشفَام ا يزعخشى أن تكون السةاع،الَّ وأنه صا بأطول قيام ه

  .ديث وغريهحا ذكر ِفي هذا الْمم ِبهبطَنه خ وأ،وركوع وسجود رآه أبو موسى
J ْفقه الديثح: 

 وكل    ، وال حاجة إلَى إعادته       ، ة مدقَت م م ِفي األحاديث الْ   د قَديث قد ت   حفقه الْ  
 .  اهألعادِت وال داعي   ،ق با فيما س   اه  حن ض  بصالة الكسوف قد و    تتعلق  الَِّتي  األحكام  

  :#ِهِئاعد اهللا وِركْلَى ِذوا ِإعزافْفَ$ :ولهقال ابن دقيق العيد ِفي ق
 وتنبيها إلَى االلتجاء إلَى اهللا عند ،ارعة إلَى ما أمر به الشرادبمإشارة إلَى الْ

 الذنوب سبب للباليا والعقوبات  وإشارة إلَى أنَّ،اوف بالدعاء واالستغفارخمالْ
ى من وراء جر وي،حو الذنوب وإزالتهام االستغفار والتوبة سبب ِل وأنَّ،العاجلة
ذلك زال الْوماوفخ  . 

ة دينمت النار من حول الْجرا خمة لَدينم أهل الْوقد ذكر ِفي التأريخ أنَّ
 .#ىرصب ِبِلِب اِإلاقنعا أَه لَُءيِض تاِزجِحالْ ِبار نجرخت$: اهديث ِبح الْاَء جالَِّتي

 ،وا األعماللُطَّ وع،ة اجتمعوادينم أهل الْ وأنَّ، قريب من دمشق بلد:وبصرى
 ، ويبكون  ،ونَ  عد  وي ، وا يذكرون اهللا    لُعج  فَ-ج النِبي   مسجد    : أي -سجد   م ودخلوا الْ 

 وكانت ،)’٥٥٦( وهي ظهرت ِفي عام ،لكن تلك اآلية قد دامت قريبا من شهر
تذيب الصورخ،حرق الشجر وال ت،ى أعلمالَ واهللا تع . 

J@J@J@J@J 
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  .اء من الغري للنفس أو للغريما الْقيطلب س: االستسقاء ِفي اللغة
 .وصةخصدب على هيئة مجول الْصى عند حالَطلبه من اهللا تع: وشرعا

J@J@J 

]١٥٠[ع ن ع ِدب  ِناهللا ب ز  دِ يِن ب الْ ٍماِص ع نِ ازِ مالَ قَ� )١( ي: $خرج  ِبيجالن 
يستفَ،يِقس توجِقلَى الْ ِإهِةلَبي دوع،و حِرلَو اَءده ثُملَّ صكْى رعتِنيج هيِه ِفرا م
 .#ىلَّصملَى الِْإ$: ٍظفْي لَِف و.)٢(#ِةاَءرِقالِْب

<|†�Ö] 

J   ْموضوع ال وكيف  ،والناس  االستسقاء وما ينبغي أن يفعله فيه اإلمام       :ديث ح
ى صالتهصلَّت. 

                                                 

 هو : سفيان بن عيينة كان يقول البخاري أنَّركَ وذَ،يازِنم عاصم الْاهللا بن زيد بن هو عبد) ١(
ذاناوي األر. اهللا بن زيد بن عاصم الْ  بل هو عبد، وهو وهم: قالثُمي األنصاريازِنم . 

 هذا اللفظ :أقول .#ِةاَءرِقالْا ِبميِه ِفرهج$:  قوله":ةدالع: "���ى م سم ي ِفي تعليقه الْ  اِننع الصالَقَ) ٢(
 .’ا .ف التنبيه عليهنص فكان ينبغي للم، فهو من أفراد مسلم،ليس ِفي البخاري

 ،)فتح -١٠٢٤رقم الْحديث     (هر بالقراءة من االستسقاء     ج الْ:بل أخرجه البخاري ِفي باب      : قلت 
عمه، لكنه قال عن عباد بن تميم عن ) ١٠٢٥رقم (طهره إلَى الناس ل و كيف ح:ي بابوِف

 ).النجمي( .عبد اهللا بن زيد: وعمه هو
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J ْالمفراتد: 
  .ىالَا من اهللا تعقييطلب الس: يستسقي

  .وعد يلَع استقبلها وج:أي: فتوجه إلَى القبلة يدعو
  ؛ قلبه  :حويله    وت ،ل على كتفيه     ججعله الر  الرداء هو ما ي    : # هاءَ د رِ لَوح و$ : قوله  

  .يناِمال يم والش،االًم واليمني ِش، والبطن ظهرا،ليكون الظهر بطنا
الدعاء    ى لَ الة ع ا الص ه بِ فطَ  ع الَِّتي   "ثُم :  " �����جيئه    م :  #ِني تعكْى ر  لَّ ص مثُ $:  قوله  

     والتحويل دليل على ج و        وإن كان الْ   ،الة از الدعاء والتحويل قبل الص  مخالفهور  شه.  
  .اسره يمم القراءة ولَعهمى أنه أسعنمِب: #ِةاَءرِقالْا ِبميِه ِفرهج$: قوله
J ْال معنى اإلجياِلم: 

 ، وهركُذْ وأن يوهعد عباده بأنواع من االبتالء من أجل أن يTيبتلي اهللا 
 ،همه الناس إلَى ربجوت ألن يبوِجر مطَموإن االبتالء بالقحط وعدم نزول الْ

 ماء الذي يعيشون عليه همسقيهم الْويطلبون منه أن ي ،همويدعونه لكشف ما ِب
 جرخ فَ،هاولَة وما حدينم حني أجدبت الْجالنِبي  وكذلك فعل ،وأنعامهم
ى لَّ صثُم ،الح بتحويل الْاؤالًفَه تاَءد ِرلَو وح،وعده إلَى القبلة يجو وت،يستسقي
ركعتني جهفيهما بالقراءةر .  
J ْفقه الديثح:  

 ، الة لالستسقاء دليل على استحباب الص:ديثحذ من هذا الْؤخي: أوالً
وهو م ذهب جحنيفة  ي أبِ   وعند ،ور الفقهاء  مهال يو يدع ولكن ، لالستسقاء  ىلَّص ،  
فَالَوخأصحابه فوافقوا الْه جمةاع.  

بالدعاء ما  جه ئسقا بعد أن ساق أحاديث است"ي اآلثاراِنعم"قال الطحاوي ِفي 
   :لفظه
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 ، والتضرع إليهTة االستسقاء هي االبتهال إلَى اهللا  قوم إلَى أن سنبهذَ
 ، إلَى ذلك أبو حنيفةبه ذَنم وِم، وليس ِفي ذلك صالة،كما ِفي هذه اآلثار

فَ الَوخ فقال  ، ِفي ذلك آخرون منهم أبو يوسف          ه :     ة ِفي االستسقاء أن        بل السنخرج ي
 ثُم ،ر فيهما بالقراءةهج ي،هم هنالك ركعتني ويصلي ِب،ىلَّصممام بالناس إلَى الْاإل
خطبي،وي حوأسفله أعاله، فيجعل أعاله أسفله،ل رداءهو .  

 ،ىلَّصمالْة ِفي االستسقاء الربوز إلَى     السن أنَّ:ديث  حذ من هذا الْؤخوي: ثانيا 
ا هوج لَرخالة وال الْ علمت أن أبا حنيفة ال يرى الص وقد،جالنِبي  لَعا فَمكَ

  . على ذلكةٌالَّة دحيح األحاديث الصعلما بأنَّ
 ،ةعمجطبة الْ استسقى ِفي خجالنِبي  ي حنيفة بأنَّذهب أِبمستدل ِلاوقد 

  .خرج يمولَ
ويرالْد جمهأن استسقاء : ��� على قائل هذا القول ورجِبي النطبة  ِفي خ

وج رخ الناس بالْدع وجالنِبي ات أن رة أخرى أو مر معقَ وو،ةر معقَة وعمجالْ
  .ى بالناسلَّا وصه لَجرخ فَ،لصالة االستسقاء
ة ثابتة وإن  بل السن،ةالة خالف السن الص حنيفة ال يدل على أنَّوونفي أب

 فإذا كان أبو حنيفة قد نفى شيئًا ثبت ،العدل عن العدلجهلها أبو حنيفة بنقل 
ة  أنترك سن،ة وأسانيد صحيحةحرية وبألفاظ صددتع من طرق مجالنِبي عن 
ا اهللا باتباع فنلَّ وما كَ،بعت أحق أن يقح فالْ، ال واهللا!!؟ لرأي فالن وفالنجالنِبي 

 . ج  رسول اهللامحمدأحد غري 
 أبو حنيفة فالَ وخ،اءدحويل الرديث استحباب تحذ من هذا الْؤخي: اثالثً
  .-ا قد سبقمكَ-ِفي ذلك 

  .الح سبب التحويل التفاؤل بتغري الْنَّإ :وقيل
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 ليكون أثبت على عاتقه عند ؛ رداءهبلَا قَم إن:ي حنيفةوقال من احتج ألِب
 .  ال عند تغيري رداءهحق الوحي تغري الْ من طريفر أو ع،رفع اليدين ِفي الدعاء

 له فؤس هذا ألمر ي وإنَّ، للدليل ورد،بذهماة عن الْامحهذه م: وأقول
اِلأن يصدر من عد ريد اتباع شريعة م يمحجم،فإذا به ي تحل إلبطاِلايواألخذ ،اه 

بأقوال الرا على الْ،الجنسأل اهللا أن يرزقنا ثبات حا ِل، وأخذًا بهقورفض ا سواهم، 
 . وباهللا التوفيق
ال م والشاالًم فيجعل اليمني ِش،اء هو أن يقلبه اإلمامدحويل الرت: رابعا

ايا،مينا والظهر بطنوالبطن ظهر .  
  .الحاؤل بتحويل الْفَنه تإ :وقد قيل ِفي علة ذلك

 ، ج ىدهي الِْبة لنعابتم الْ-جب عليهبل الوا-ف لَّكَم الْق من حنَّإ :ونقول
وقائد األمة إلَى ربا ه-ي وسالمه عليهصلوات رب-،قِّ من ححن الْنا نأو  ،لفنيكَم 

 ، نعرفهام عرفنا علته أو لَ،جالنِبي  عن اَء علينا باألحرى أن نتبع ما جقحمن الْ
         ﴿:  وربك يقول،فأنت عبد مأمور باالتباع

  .]٣:األعراف[ ﴾    
           ﴿: ج ويقول لنبيه

 .]٣١:آل عمران[ ﴾  
اخامس :يؤخذ منه مشروظاهر هذا الْ،ة الدعاء ِفي االستسقاءوعي ديث أنه ح

الةيدعو قبل الص،وقد و رِفي غري هذا الْد ديث أنَّحوعلى، )١(الة الدعاء بعد الص 
                                                 

 ،ٍةامقَ ِإالَ واٍنذَ أَالَ ِبِنيتعكْا رنى ِبلَّص فَ،يِقستس اهللا ييِب نجرخ$: الَ قَ�ي هريرة ديث أِبا ِفي حمكَ) ١(
ثُمطَ خبنا ودا اهللا عT ،وحلَوو جههن حِق الْوِةلَباِف رعا يدِهي، لَ قَثُمِرب اَءدفَ،ه جاَأللَع يمن 
ى اَأللَعيِرس،اَأل ويسرى اَأللَ عيه رواه ابن ماج.#ِنمباب،الة ِفي كتاب إقامة الص :ِفي اَء ما ج 

= 
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 ،طبةخ الْي أثناء    بل وفِ ،الة وبعدها   اء قبل الص  عاز الد وديث ج  حهذا فنأخذ من هذا الْ    
يئًا ِن هيثًاِغثًا م يا غَ نِق اس مهاللَّ$:   ِفي االستسقاء أنه قال فيها    ج النِبي  فقد علم من خطبة  

ِرميئًا سا غَحدغَالًاِجقًا ع يرخ ما ذكرلَ إ#... ٍثاِئ ر.  
ي ِف  أو،الة سواء قبل الص،وعلى هذا فاالستسقاء كله مقصود للدعاء

 . -إن شاء اهللا- كل ذلك جائز ؛الة أو بعد الص،ةطبخ أو ِفي حال الْ،أثنائها
اء االستسقاء أن يستقبل عة ِفي دديث أن السنحذ من هذا الْؤخي: سادسا

برا ِدتس مِهِتبطْ ِفي خوها وع دجلنِبي ا نَّأَ$:  ِفي حديث أنسدر وقد و،القبلة
ا يكون إذا جعل لالستسقاء صالة م هذا االستحباب إن على أنَّلَّد فَ.)١(#ِةلَبِقلِْل
خفالْ؛ةاص مستحبأن يستقبل القبلة ِفي حال الد اءع . 

اسابع :يثُ$: ذ من قولهؤخملَّ صكْى رعتِنيج هيِه ِفرِقالْا ِبمأنَّ.#ِةاَءر ة  السن
أن يلِّصلالستسقاء ركعتني كَي مقَا تى ذلك ذَ وإلَ،مدهالْب جي ور خالفًا ألِبمه

  .حنيفة وأخذًا بالدليل
 ِفي حديث ابن رِك وقد ذُ،ذكر هنا كيف تكون صالة الركعتني يملَ: ثامنا

٢(اسعب( أنولذ؛ا كصالة العيده لك فقد رأى جماعة من أهل العلم أنها تى لَّص
                                                 

= 

 ، )٣٤٧ /٣(والبيهقي  ، )٣٢٦٨  /٢( أحمد  أخرجه اإلمام   و، )١٢٦٨(رقم  ، صالة االستسقاء  
 وقال  . رواته ثقات  :  أنه قال " فياتالَ ِخالْ" عن البيهقي ِفي      )٧٢٠( "التلخيص "افظ ِفي    حونقل الْ 

 . إسناده صحيح":هائد ابن ماجوز"البوصريي ِفي 
 .ي من أحاديث البابديث الثاِنحا ِفي الْمكَ) ١(
)٢ (الَ قَباس عن ابن عب :$خرج  ِبيجالنم تاِضوعا متذِّبالً متخشعا مترسالً متضرفَ،اع ى لَّص

كْرعتكَِني ما يلَ،يِدِعي ِفي الْلِّص مي طُخبطْ ختكُبمالة رواه.#ِهِذ هأبو داود ِفي كتاب الص  ،
،  االستسقاءما جاَء ِفي صالة: باب،  وابن ماجه ِفي كتاب إقَامة الصالة والسنة فيها، )١١٦٥(رقم 
،  )٥٥٨(رقم ، ما جاَء ِفي صالة االستسقاء: باب، الترمذي ِفي كتاب الْجمعةو، )١٢٦٦(رقم 

= 
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ل ِفي عفْطبة بالتكبري كما يخ وأن يبدأ الْ،كصالة العيد بالتكبري ِفي أول كل ركعة
 . ى ركعتني بدون تكبري فيهالَّصا ته وذهب آخرون إلَى أن،صالة العيد
ى أن صالة االستسقاء  دليل عل.#ِةاَءرِقالْا ِبميِه ِفرهج$: قوله: تاسعا

يستحالْب هر فيها بالقراءة كَجسلَائر الصات الْومسنالَِّتية ونت شع لَرا الْهجمة اع
ة فيها  فالسن؛ات النهارولَة من صاعمجع فيه الْرش تما ما لَ أم،كالعيدين وغريها

 . اإلسرار
،  )١(ديثحطبة ِفي غري هذا الْخكرت الْ وقد ذُ،طبة هناخذكر الْت ملَ: عاشرا

 . ورمهج الْ إلَى ذلكبه وقد ذَ،-إن شاء اهللا-ق حوعلى هذا فالقول بسنيتها هو الْ
،  )٢(اءعة والدطبخى قبل الْلَّصوز أن تج صالة االستسقاء يأنَّ: رشادي عحالْ

وصالة الكسوف فيبدأ فيها ا صالة العيدين أم، )٣(اءعة والدطبخأو بعد الْ
ولَ،الةبالص ؛ا اختلفت الروايات ِفي صالة االستسقاءمج أن تكون قبل الْاز طبة خ

 .  هذا واهللا أعلم،أو بعدها
 ستقبالً التحويل يكون وهو مديث أيضا أنَّح من هذا الْذُؤخي: رشي عالثاِن

                                                 

= 

،  الْحال الَِّتي يستحب لإلمام أن يكون عليها إذا خرج: باب، والنسائي ِفي كتاب االستسقاء
، )١٥٠٨(رقم   ، جلُوس اإلمام على الِْمنبر لالستسقاء         :  باب، وِفي كتاب االستسقاء      ،  )١٥٠٦(رقم  
 .حديث حسن، )١٥٢١(رقم ، كيف صالة االستسقاء: باب، ي كتاب االستسقاءوِف

 ).٧٦ص(تقَدم تخريجه، انظر ) ١(
 .اريبم قَدقَ ت.#...ي ِقستس اهللا ييِب نجرخ$ :ابقي هريرة السا ِفي حديث أِبمكَ) ٢(
 ،ِسم الشباِجا حد بني ِحج اهللا ولُس رجرخ فَ..$ :تالَ قَلا ِفي حديث عائشة مكَ) ٣(

 لَزن و... م كُاِري  ِدبد  جم توكَ شمكُنِإ :الَ قَثُمT،  اهللا دِمح وربكَ فَ،ِربنِمى الْلَ عدعقَفَ
قم ر ، رفع اليدين ِفي االستسقاء: باب،الة أبو داود ِفي كتاب الصاهو ر.#... ِنيتعكْى رلَّصفَ
 .حسنه األلباِني، )١١٧٣(
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 ر أَم ولكن إلَى اآلن لَ،ايل سر ويدعو بعد التحو، مستدبرا للمأمومني،)١(القبلة
 .  -يعِني الدعاء ِسرا- الدليل على هذا
الثالث عرش :يسالْن خوج لصالة االستسقاء ِفي ثياب الْرةمهن،وال ي تن زي

ة ِفي صفة  هذه هي السن،اشعا ذاكرا داعيا خذالًتبخرج م وي،ا يتزين للعيدما كَهلَ
 لقوله ِفي بعض ؛مس ويكون ذلك بعد طلوع الش،الة االستسقاءوج لصرخالْ

 . #ِسم الشباِجا حد بني ِحجرخ$: الروايات
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 .تقَدم تخريجه) ١(
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]١٥١[ع أَن ِسنِن بنَّ أَ� ٍكاِل مر الًجد الْلَخ مِجسدي والْم جمِمِةع ن 
انَ كَاٍببن حوقَ الْاِر داِءضو راِئ قَج  اهللاولُسمي طُخفَ،ب اسقْتلَبر ج  اهللاولُس 
 . اثنيِغ اهللا يعاد فَ،لُب السِتعطَقَان و،الُوم اَألِتكَلَ ه، اهللاولَسا ري: الَ قَثُم ،مااِئقَ
 -اهللاو- الَفَ: سن أَالَ قَ.انثِْغ أَمه اللَّ،انثِْغ أَمهاللَّ: الَ قَم ثُ،ِهيد يج  اهللاولُس رعفَرفَ: الَقَ
ما نرى ِفي السِماِءم نس اٍبحقَالَ و زةًع،و ما بيننا وبينِمٍعلْ س نب ٍتيالَ واٍر د، 
 ثُم ،ترشت اناَءم السِتطَسوا تملَ فَ،ِسر التلُثْ ِمةٌابح سِهاِئر ون ِمتعلَطَفَ: الَقَ
 كِل ذَن ِملٌج رلَخ دثُم: الَ قَ،تاب سسما الشينأَا ر م-اهللاو- الَفَ: الَ قَ،ترطَمأَ
ا  ي:الَقَ و،مااِئ قَهلَبقْتاس فَ،بطُخ يماِئ قَج  اهللاولُسر وِةلَِبقْم الِْةعمج ِفي الْاِببالْ
راهللاولَس ،اَألِتكَلَ ه مالُو،و طَقَانِتعالس فَ،لُب ادنْ اهللا أَعي كَِسمها عفَ،ان فَرع 
رج  اهللاولُسي دِهي، اللَّ:الَ قَثُم همح الَوينالَا ولَ عياللَّ،ان هماِمى اآلكَلَ ع،الظِّ واِبر ، 
واَألوِنطُب ِدوِةي،و مِتاِبنالش لَقْأَ فَ:الَ قَ.ِرجعت،و خرجنا نِشمي ِفي الشِسم# . 

 . #يِرد أَ الَ:الَ؟ قَلُو اَأللُج الروه أَ:ٍكاِل من بسن أَتلْأَسفَ$ :يكِر شالَقَ

<|†�Ö] 

J ْموضوع الاالستسقاء ِفي خطبة الْ: ديثحجمةع. 
J ْال مفراتد: 
  . هونف مرع يملَ: سجدم دخل الْالًج رأنَّ

ا كانت دار للقضاة الذين ها تبادر إلَى الفهم أنمرب: #اِءضقَ الْاِر دوحن$: قوله
ن يا بيعت ِفي قضاء دهيت بذلك ألنما سما إنهقيقة أنحوالْ، الناسيقضون بني 
 ،فصةاهللا وابنته ح  وأوصى به ابنه عبد،اب الذي كتبه على نفسهطَّخعمر بن الْ
ال لَقَفكان يدار قضاء دين عمر:اه . دار القضاء: فقالوا، اختصرواثُم   . 
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 ،الحالواو واو الْ: #بطُخ يماِئ اهللا قَولَسر ودِجسم الْلَخ دالًج رنَّأَ$: قوله
 . بطُخ كان قائما يج  رسول اهللاال أنَّح والْ: أي،ةالي بعدها حةَملَجوالْ

   .ة األنعام  هيمات وب وب ركُمة من الْواني ي حا األموال الْ هاد ِبرمالْ : األموال   هلكت 
  ، ات  وبركُماد بانقطاعها هنا كناية عن ضعف الْ       رم الْ: # لُب الس ِتع طَقَ ان و$:  قوله 

 . ةاعجموعدم استطاعتها على السري من أجل الْ
يِغفادع اهللا ياثن :ورِفي د "يِغيرواية بالْ: روايتان"اثن جزم على أنه جاب و

 . ادع اهللا أن يغيثنا: ِبمعنى ، على االستئناف"يغيثنا " ورواية بالرفع ،بلَالطَّ
ا م ورب،-واهللا أعلم-الفاء هنا فاء فصيحة : #ِهيدي ج  اهللاولُس رعفَرفَ$: قوله

  . مرتني.#انثِْغ أَمهاللَّ$: الَ قَثُم ، بسبب ذلك رفع يديه: أي،ةبيبا سهنإ :قيل
مأنزل علينا الغيث:ى أغثناعن .  

اد رم والْ،عطِّقَتماب الْح أو الس،غريةابة الصحة السعزالقَ: #ةًعز قَالَو$: قوله
 . رطَم ِفي الْوا إالَّجرخ يملَ فَ،نيِحابة ِفي ذلك الْح أن اهللا أنشأ س:بذلك

هو جبل ِفي الْ: علْسمدينة ِفي الشي منها على طريق الْال الغرِبمجامعةة اإلسالمي.  
 ،ةقَرى بالدمس هو ما ي:اد بالترسرمالْ: رسابة مثل التحه سئار من وتعلَطَفَ

وهو الذي كانوا يستعملونه ليتقوا به ضرب السيوف أو رد السام عنهمه، 
  .ج يِبي هذا معجزة للن وِف، انتشرتثُم ،ابة طلعت صغريةح الساد أنَّرموالْ

  .اد به أسبوعارمالْ: #تاب سسما الشينأَا رم -اهللاِ و- الَفَ$: قوله
 وأرادوا أن يرفع ،رطَموا الْمِئم سه أن:أي: #انا عهكُِسم اهللا يعادفَ$: قوله

  . عليهما نازالً لكونه كان أسبوع؛عنهم
  .ا حولناى ملَ ع:أي: اليناو حمهاللَّ

   .انر عطَمرفع الْاي عِني: وال علينا
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 . فع من الترابرتم وهو الْ،ةمكَ أَعمج: امى اآلكَلَ عمهاللَّ
  .ةطحنبمال الصغرية الْبِج وهي الْ،مع ظربج: ابروالظِّ

  .اءمجري فيه الْ هو ما يبطن الوادي: وبطون األودية 
ومنابت الشتنفع الناس ِلالَِّتي: رج ماشيهمو.  
 وهذا فيه ،مسمشي ِفي الش فخرجنا ن،رطَم انقطع الْ:أي: #تعلَقْأَفَ$: قوله

مج يِبعجزة للن.  
J ْالمعنى اإلجياِلم: 
ة عمجه ِفي يوم الْخطب أصحاب بينما كان يجالنِبي  ديث أنَّحي هذا الِْف

إذ أقبل رفَ،لٌج وضعف الْ،ا إليه كثرة القحطكَش ماشي عن السريو،وع  وج
 ،ةابحنشأ اهللا سأ ف،اء سحابم وليس ِفي الس، دعاثُميه د يجالنِبي  عفَر فَ،العيال

ي  وِف، أسبوعارطَم ومكث الْ،رطَم ِفي الْخرجوا إالَّ فلم ي،اءمانبسطت ِفي السف
م ده وت،رطَمة الْا إليه شدكَش فَ، من ذلك البابلٌج رلَخ بعدها دالَِّتية عمجالْ
 وإبقائه على ما ،ةدينمر عن الْطَم برفع الْجالنِبي ا عد فَ، وانقطاع السبل،ازلنمالْ
ولَحا من بطون األوديةه،وم نابت الشفَ،رج انجاب الساب عن الْحمثُ،ةدين م 
خرجوا يمابونشجى انانزاح وانفرج: ، ومعن.  

J ْفقه الديثح : 
ا م كَ،الة لالستسقاءة الصوعيشرم مدديث على عحا الْذَهاستدل ِب: أوالً

ا ِفي ع دجالنِبي  كون  وأنَّ،م الكالم على ذلكدقَ وقد ت،رأى ذلك أبو حنيفة
  .لصا حمة أخرى كَرالة لالستسقاء مة الصوعيشر فإنه ال ينفي م،ةرطبة مخالْ

 . اءعة رفع اليدين ِفي الدوعيشرذ منه مؤخي: ثانيا
 ملِّكَالف أن يِخ ِبائزطيب والكالم عليه جخاطبة الْخ مذ منه أنَّؤخي: ثالثًا
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ذَا مطيب؛ فَهأموم غري الْخنوع الْمكَممِفي هذا الْاَءا ج وكالم الداخل ديثح ،
واإلمام   أنصت يوم الْجمعة          من قال ألخيه    $ : ومنع الكالم عن غريه ِفي حديث      @جللنِبي   

 .#يخطب فقد لغا
ه ِفي نفس ء حيث استجاب اهللا دعاج يِبعجزة للنذ منه مؤخي: رابعا
اء  ع منه الدبِلي طُ ِفي األسبوع الثاِنمثُ ،امالًر أسبوعا كَطَم واستمر الْ،اللحظة
ل منها وح ت: أي،ةدينماب عن الْحاب السجا وانعد فَ،ةدينمر عن الْطَملرفع الْ

 . إلَى غريها
ا بانقطاع ع ولكن د،ةلير بالكُطَم بانقطاع الْعد يم لَجالنِبي  أنَّ: خامسا

  .ال أيضاحه ِفي الْء فاستجاب اهللا دعا؛اهإبقائه على ما حولَة ودينمر عن الْطَمالْ
 وهل هو مشروع ،اءعديث رفع اليدين عند الدحذ من هذا الْؤخي: سادسا

  . فيه خالف؟ِفي كل دعاء أو خاص بدعاء االستسقاء
قبل ديث حم ِفي الْدقَ قد ت،ق بصالة االستسقاءلَّعت على ما يالمالكَ: سابعا

 .  وباهللا التوفيق،هذا

 

 

J@J@J@J@J 
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قال الصالْ: ياِننعغَ:وفخ موالْ .ى ما سيكونلَ عغَ:زنح ملَ عى ما مىض.  
 ،وف يقتضي صالةخ الْ أنَّ".وفخصالة الْ" :هموِلاد من قَرم وليس الْ:قال
 .رفَالس صالة : كقولنا،الة أو وقتهايري قدر الص وال أنه يؤثر ِفي تغ، صالة العيد:كقولنا
وإنا الْممالْ أنَّ:ادر خؤثر ِفي كيفية إقامة الفَوف يبل ِفي إقامتها بالْ،ائضر جمةاع، 
 ).٢١٤ ص٣ج(شرح العمدة للصنعاِني " العدة ".ه الرافعي وغريهركَا ذَمكَ

  :واختلف ِفي وقت شرعيتها ●
ي لِّص يكن يم لَجالنِبي   اتفق أهل العلم باآلثار على أنَّ:فقال ابن بزيزة

 ﴾     ﴿ :ىالَقوله تعَل زى نوف حتخصالة الْ
  .ا نزلت صالهاملَفَ. ]١٠٢:النساء[

وهذه اآلية نسنة ست بعد رمضان  "عسفان  : " ���لت ز ،حني ه الْ مونَكُشِرم 
ِثأن يِبي وا على بفَ،ابه ِفي صالة العصر وأصحجالن نِب�ل جربيل ز ذه اآلية ه

فَ،صربني الظهر والع لَّصى رصالة الْج  اهللاولُس د أخرجه ،وفخمالسنن  وأصحاب أح
 . )٢١٤ص ( على شرح ابن دقيق العيد للعمدة"ةدالع" من .’ا .اش الزرقيي عيعن أِب

 

J@J@J@J@J 
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]١٥٢[ عنع ِدب ِناهللا بع مرالِْن ب الَ قَب اِبطَّخ: $ى ِبلَّصنا رج اهللا ولُس 
الْةَالَص خِفوِفي ب أَِضع قَ فَ،ِهاِميامةٌفَاِئ طَتم عهِإ ِبةٌفَاِئطَ والْاِءز عدفَ،و ى لَّص
 اِنتفَاِئالطَّ ِتضقَ و،ةًعكْ رم ِهى بِ لَّص فَ،ونَ ر اآلخاَءج و، وا به  ذَثُم  ،ةً عكْ رهع  مينذِ الَِّب
كْرةًعكْ رةًع#.  

<|†�Ö] 

J ْموضوع الصالة الْ: ديثحوفخ. 
J ْالمفراتد: 

 :برح الْيمس تبر والع،وبهر ِفي بعض ح:أي: #ِهاِمي أَِضعِفي ب$: قوله
 .  ويوم كذا، يوم ذي قار:ا قالوام كَ،ة أيام وإن كان لعد،يوما

 . هع متلَّ ص:أي: #هع مةٌفَاِئ طَتامقَفَ$ :قوله
  .ة من الناساعمجالْ: الطائفة

  ؟وهل يطلق على الواحد طائفة
 ،قحج الْنهمل الْمثِّ يانَ إذا كَ إالَّ، أنه ال يطلق على الواحد طائفة:األظهر

  .] ١٢٠:النحل [ ﴾     ﴿ : �ى عن إبراهيم     الَ اهللا تع الَا قَمكَ
بوا وجاء ه ذَثُم ،ةًعكْى بالذين معه رلَّص فَ،اه العدوج ت:أي: إزاء العدو

 جاءت الطائفة ثُم ،حرمونم ذهبوا فوقفوا أمام العدو وهم مه أن: أي،اآلخرون
ى  وجاءت الطائفة األولَ، ذهبوا ووقفوا أمام العدوثُم ،ةًعكْهم رى ِبلَّ وص،الثانية
 ،ةًعكْوا ألنفسهم رمأتائفة الثانية فَاءت الطَّ جثُم ،واملَّس وةًعكْنفسهم روا ألمأتفَ
 .   قضوها وحدهم: أي،هموركعة باستقالِل جالنِبي  لكل طائفة ركعة مع متفَ
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J ْالمعنى اإلجياِلم : 
لقد شراهللا صالة الْع خج يِبوف للنوأمته م افظة على الْحجموعناية ،ةاع 

 ،ى كل شخص وحدهلَّ لص؛ةاعمجة على الْظَافَحمود الْقصم يكن الْم إذ لو لَ؛اهِب
  . واهللا أعلم،ةقَّشم يكن فيه هذه الْمولَ

الْجمل هذا مِبي    أنَّ:ديثحقَجالن سأصحابه إلَى قسمنيم :حرس  قسم ي
ة اسرِحبوا إلَى الْه ذَثُم ،ةًعكْ رهع مالَِّتي ى بالطائفةلَّص فَ،ي معهلِّص وقسم ي،العدو
وهعلى إحرامهمم ، ثُمت الطائفة األخرى فَاَء جى ِبلَّصكْهم رفذهبوا ووقفوا ،ةًع 

ثُم جاءت الطائفة  ،ةًعكْت لنفسها رض وقَ، وجاءت الطائفة الثانية،أمام العدو
 قضوها  وركعة جالنِبي   ة مع  عكْائفة ر  فكانت لكل ط   األخرى فقضت لنفسها ركعة،     

  . وباهللا التوفيق،ألنفسهم
J ْفقه الديثح: 
 ،ورمهج الْ وبذلك قال  ،وف خة صالة الْ وعي  شرديث م  حذ من هذا الْ   ؤخي : أوالً  

 صالة ي يوسف أنَّقل عن أِب ون، إلَى يوم القيامةوف باٍقخ صالة الْمكْ حنَّأو
 هي :ياِننع الصالَقَ ،ا ال تفعل من بعدهه وأن،جالنِبي  مع  إالَّىلَّصوف ال تخالْ

 ومذهب ،يزِنم والْ،ن بن زياد اللؤلؤيسح ونقل مثله عن الْ.إحدى الروايتني عنه
خرج  ت وال، والتشريع التأسيجالنِبي  األصل ِفي أفعال  ألنَّ؛ور هو الصحيحمهجالْ

 .  وال دليل، بدليلأفعاله عن ذلك إالَّ
  ذلك ألنَّ؛ةة صور ثبتت ِفي السنا عدهوف لَخ صالة الْذ منه أنَّؤخي: ثانيا
ا أن يكون بني الْالعدو إمسلمني وبني قبلتهمم،ا أن يكون العدو ِفي غري جهة  وإم
ت ِفي حديث ابن عمر كان العدو فيها ِفي غري در والَِّتي وهذه الصفة ،القبلة

 ،وا ألنفسهم ركعة ركعةم وأت،ى بكل طائفة من أصحابه ركعةلَّص فَ،بلةجهة الق
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 . وف فيما إذا كان العدو ِفي غري جهة القبلةخهذه صورة من صور صالة الْ
حرسون  وذهبوا ي،وا إلَى غري القبلةهجم قد اته أن:ويتضح من هذه الصورة

همالِتوهم ِفي إحرام ص،وإن أي-ا أبيح ذلك م:ِح انافهم عن القبلة ومواجهتهم ر
ف عن رحن ان م فاألصل أنَّ وإالَّ،وفخا أبيحت من أجل صالة الْم إن-للعدو

  . بطلت صالته؛القبلة عامدا
   ؟ أو يفعل بعضها دون بعض، هل تفعل هذه الصور كلها:وقد اختلف أهل العلم
 على الوجه الذي ج الرسولا بعد ازهو جبت فإذا ثَ:قال ابن دقيق العيد

 فمن ،ختلفة ِفي كيفية أدائها تزيد على العشرةت عنه فيها وجوه مدر فقد و؛فعله
الناس منأج الكلاز ،واعتقد أنه ع بالكللَم ،ومن الفقهاء م نر جبعض ح 

  .ةولَنقُمالصفات الْ
  . إلَى حديث ابن عمر هذابهفأبو حنيفة ذَ
 صالة جالنِبي ى مع لَّ صنمح بن خوات عاِلعي رواية صواختار الشاف

  .وفخالْ
كَ ذَالَِّتية فَواختار مالك ترجيح الصرِت والَّ،ي حثمةا سهل بن أِبهي روا اه

  . موقوفًا"طأومالْ"عنه ِفي 
 ياِننع  الص وذكر ذلك،سألة م فلم يذكر ابن دقيق العيد رأيه ِفي الْ أحمدأما 

 كل حديث :أحمد قال اإلمام :ال ابن القيمقَ فَأحمدا  وأم: فقال"ةدالع"ِفي 
 فيها ستة أو سبعة أوجه كلها : وقال،ائزوف فالعمل به جخيروى ِفي صالة الْ

  .جائزة
 ،  ووضعه تناسب وقته     الَِّتي  يئة  ه ختار اإلمام الْ     ى ي  ى حت وهذا القول لعله هو األولَ        

  .واهللا أعلم
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]١٥٣[ع نِز ييدِن بر انَوم،ع نِحاِل صِن بخ اِتوِن بج بٍري،ع منى لَّ ص
معر ج  اهللاوِلساِت ذَةَالَ صاِعقَ الرالْةَالَ ص خةًفَاِئ طَنَّأَ$: ِفوفَّ صتم عه 
ِوةًفَاِئطَو جالْاه عدفَ،و ِذالَّى ِبلَّصينم عهكْ رةًع، ثَثُم بااِئ قَتم،أَ وتوا َألمِهِسفُنم، 
ثُمان صفَ،وافُر وا ِوفُّصجالْاه عدو،و اُألةُفَاِئ الطَِّتاَءج خى فَرِهى ِبلَّصمكْ الرةَع 
 . #مِه ِبملَّ سثُم ،مِهِسِفنوا َألمتأَ و،سااِل جتب ثَثُم ،تيِق بالَِّتي

Ö]<|†� 

الرِذ الَّلُجلَّي صى معر ج  اهللاوِلس:ه وس لُهب ِب أَنثْي حةَم . 
J ْموضوع الصالة الْ: ديثحوفخ. 
J ْالمفراتد: 

هي اسم لغزوة كانت ِفي جهة : اعقَذات الر"إ : قيل،"جدننا بعد خيربه، 
  .وقيل قبلها
  . واقفون أمامه:أي: جاه العدوِو
ا ثُما:أي: ثبت قائمحال كونه قائم  . 
حتى أتأي: وا ألنفسهمم:أت وا ألنفسهم الركعة الباقيةم. 
$ثُمان صفَ،وافُر وا ِوفُّصجالْاه عدو،و اُألةُفَاِئ الطَِّتاَءج خى فَرِهى ِبلَّصم 

كْالرالَِّتي ةَعِق بيت، ثَثُم بتااِل جس،أَ وتوا َألمِهفِسنم، ثُملَّ سِه ِبمم#. 
هم ى ِبلَّص فَ،الة أوالً تدخل معه ِفي الصم لَالَِّتيهي الفرقة : الطائفة األخرى

الربالنسبة له:  أي، بقيتالَِّتية كع.  
ا ثَثُمأي: بت جالس:ثَكَ مج ا حتالسى أتوا ألنفسهمم، ثُملَّ سهم ِبم.  
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J ْال معنى اإلجياِلم: 
وف إذا كان العدو ِفي غري خالة الْديث صفة من صفات صحا الْذَي هِف

ة الذين اعمجم الْسقَسلمني يمة الْاعمج قائد الْ وهذه الصفة هو أنَّ،جهة القبلة
هم الركعة ي ِبلِّص وي،ي معهلِّص وفرقة ت،حرس العدو فرقة ت:معه إلَى فرقتني

 وهو ما ،اه العدوج انصرفوا فوقفوا تثُم ،ا قام للثانية أكملوا ألنفسهمإذَ فَ،ىاألولَ
 للتشهد سلَ فإذا ج،هم الركعة الثانيةي ِبلِّصي الفرقة األخرى وي تأِتثُم ،زال قائما

أتوا ألنفسهم الركعة الثانية بالنسبة لَمهم، ثُمي تشهفتحوز ،همون ويسلم ِبد 
وز الفرقة الثانية ركعة ح وت،ى مع اإلمام تكبرية اإلحرام وركعةاألولَالفرقة 
الم مع اإلماموالس.  

 وامتازت ،ة الفضل مع اإلمامازيِح بينهم التعادل ِبلَصا يكون قد حذَهوِب
ة أنَّفَهذه الصكل فرقة تكمل لنفسها قبل أن ت فَتقر،ينتظر الفرقة ج يِب والن 
 ثُم ،الةى من الص الفرقة األولَملِّسي بعد أن تى تأِتي الركعة الثانية حتالثانية ِف
تقف تاه العدوج،ى تكمل الفرقة الثانية  ويثبت ِفي التشهد أي يطيل االنتظار حت
الرالَِّتية كعبقيت عليهم وي تشهوند، ثُمي همم ِبلِّس.  

J ْفقه الديثح : 
  .ة فيما إذا كان العدو ِفي غري جهة القبلةفَ الص هذهأنَّ: أوالً
  .ة الذين معه إلَى فرقتني قلوا أو كثروااعمجم الْسقَأنه ي: ثانيا
  .ى تصيب مع اإلمام تكبرية اإلحرام وركعة الفرقة األولَأنَّ: ثالثًا
ظر الفرقة ون واإلمام واقف ينتملِّس وي، ألنفسهم ركعةونَتمم يهأن: رابعا

  .الثانية
 م ثُ،اه العدوجى بعد أن تتم لنفسها تذهب فتقف ت الفرقة األولَأنَّ: خامسا
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 عكَم قد أدوا ركن القراءة ره أنن فإذا ظَ،ي الفرقة الثانية فتصف وراء اإلمامتأِت
دوا ركن م قد أه أننا ظَإذَ فَ، أكملوا ألنفسهمثُم ، وانتظرهم جالسا،هم وسجدِب

لَّالتشهد سهم ِبم.  
ي حثمة طع باعتبار سهل بن أِبنقَديث مح هذا الْ أنَّانٌّ ظَنا ظَمرب: سادسا

، جالنِبي ى مع لَّ صنم ولكنه نقل ع، وليس كذلك، وهو صغريجالنِبي مات 
 ، الرقاع ِفي ذاتجالنِبي ى مع لَّ صنمات بن جبري نقل عوح بن خاِل ص:أي

ولعل الص و اب أنه خ و  فإن الْ ؛ وكيفما كان   ،ح الِ ات بن جبري والد ص  جل هبالصي اِبح
ال يِبي     وهو هنا صريح ِفي أنه عن أصحاب         ،ر شيئًا   غيمعه   الذين صحبوه وصلوا    جالن

  .حتاج إلَى كالم أكثر من هذا وال ي،ديث صحيحح فالْن إذ؛ِفي ذات الرقاع
ديث هو اختيار الشافعي ِفي صالة ح هذا الْ:ال ابن دقيق العيدق: سابعا

  .وف إذا كان العدو ِفي غري جهة القبلةخالْ
الة  وهذا ِفي الص، اإلمام ينتظر الطائفة الثانية قائما ِفي الثانية أنَّ:ومقتضاه

  .-الة الفجرص كَ:يعِني-ة أو الثنائية ِفي أصل الشرع ورقصمالْ
ا الأمرا ِفي الثالثة أو قبل قيامه:ةباعيللفقهاء ِفي  فيه اختالف؟ فهل ينتظرهم قائم 

ى قبل  فهل تفارقه الطائفة األولَ.نه ينتظرهم قبل قيامهإ : وإذا قيل،مذهب مالك
وليس ِفي     ، اختلف الفقهاء فيه؟تشهده وبعد رفعه من السجود أو بعد التشهد

  .االستنباط منهذ بطريق   ؤخا ي م وإن ،ذهبني  مديث داللة لفظية على أحد الْ  حالْ
 ،ى تتم لنفسها مع بقاء صالة اإلمام الطائفة األولَ أنَّ:ديث أيضاحومقتضى الْ

وفيه مخالةالفة لألصول ِفي غري هذه الص.  
 عليه الشارح   ه من حيث خروجهم قبل اإلمام كما نب:أقول  :ياِننع الصالَقَ
 . وفخاد من صالة الْرمى الْعنما من حيث الْهحجه ر أن إالَّ،آنفًا
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وف ما دام قد أبيح فيها ترك استقبال خ صالة الْالذي يظهر أنَّ: قلت
ارع ال وجهم قبل اإلمام بأمر من الشرخ فَ؛الة وهو شرط ِفي صحة الص،القبلة

 . اعتراض عليه
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]١٥٤[ عنِراِب جِن بع اهللا اَأل ِدبناِرصالَ قَب ي: $ِهشدتم عر ج  اهللاوِلس 
الْةَالَص خ فَ،ِفو  فْ فَص نفَّ ا ص ِنيلْ خف ر ج    اهللا وِلس،الْ  وعدو  ب ي ن ن ا وب يِق الْ ن ِةلَب، كَ و ب ر  

   ِبيجالنكَ  وبر نا  مِ ا جيع،  ثُم كَ رع و كَر عن ا  ِما جيع،  ثُم فَ  رعر  أسمِ ه ن وِعكُ الرو فَ رع ا   ن
ا  ِمجيع،   ثُم ان  حد بِ ر  السودِ ج والص ِذ الَّ ف  يهِ  ِلي ي ،قَ و ام  الص الْف م ؤخر  ِفي ن الْ ِرح ع د و،  
  ودِ  جالس   بِ رخؤم الْ ف الصرد ح ان ؛يهِ  لِ ي ي ِذ الَّ ف الص امقَ و، ود ج الس جالنِبي    ى ض ا قَملَفَ
قَووا  ام،  ثُم  قَ تد مالص  الْف  مؤخر و أَتخ رالص الْ ف  قَمد م ،  ثُمكَ  رع     ِبيج النو كَ رع ا   ن
ا  ِمجيع،  ثُم فَ رع ر  أس ِمه ن  وِعكُ الرو فَر ع نا  مِ ا جيع،  ثُم ان حدِبر السوِدجو الصي ِذ الَّف
انَي كَِذالَّ- يِهِليم ؤخا ِفي الركْرقَ فَ،-ىولَ اُألِةعامالص الْف مؤخرِفي ن الِْرح عدو ، 
 وِدجالس ِبرخؤم الْف الصردح ان؛يِهِلي يِذ الَّفالص وودج السجالنِبي ى ضا قَملَفَ
 . #يعاِما جنملَّس وجالنِبي  ملَّ سثُم ،وادجسفَ

 . ِهاِممت ِبمِلس مهركَذَ و.#مِهاِئرمأُ ِبِءالَؤ همكُسر حعنصا يمكَ$ :راِب جالَقَ
كَذَوالْر  بارِ خطَ ي فًا مِ  رن ه : $أَو نه لَّ صالْ ةَالَى ص خِفو م  ِبي    عالْ ِفي جالنغزِةو 

اِبالسغَِةع زاِت ذَِةواِعقَ الر#.  

<|†�Ö] 

J ْموضوع الصالة الْ: ديثحخدو ِفي جهة القبلةوف إذا كان الع. 
J ْالمفراتد: 
شهدت :حضتر . 
 . نيفَّ صج  اهللاولُسا رنلَع ج:أي: نيفَّففنا صصفَ

  . كان العدو ِفي جهة القبلة:أي: والعدو بيننا وبني القبلة
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ا نعفَر ووِعكُ الرن ِمهأس رعفَ رثُم ،يعاِما جنعكَر وعكَ رثُم ،يعاِما جنربكَو$: قوله
اِمجأي: #يع:فَّ الصا اشتركوا ِفي التكبري والقراءة والركوع والرفع منهني جميع . 

 . ودج بالسطَب ه:أي: #وِدجالس ِبردح انمثُ$: قال
والصالذي إلَى جهته:أي:  الذي يليهف ،وهو الص الْف قَممد،وقام الص ف 

 . - أكمله:أي- السجود جالنِبي ى ضا قَملَ فَ،حر العدور ِفي نخؤمالْ
وقام الصفالذي يليه ان حدر الصالْف مؤسجدوا بعدما :أي:  ر بالسجودخ 

قَوِبي  فجالن والصالذي معهف ، ثُمقَ تدمالص الْف مؤرخ،وت أخرالص ف 
 مدقَم الْفالص و،ونمدقَت يرخؤم الْف الص،م بأن دخل كل واحد بني اثننيدقَمالْ
يتأخونَر،حت قَى إذا وفالص الْف مؤخران الْكَ ِفي مقَممد، قَووفالص الْف قَمم د

 هو دج سثُم ،ميعاهم ج ِبعفَ رثُم ،ميعاهم ج ِبجالنِبي  عكَ ر؛رخؤمِفي مكان الْ
والصى كَ إلَ ... الذي يليهفال الْمديثح.  
J ْال معنى اإلجياِلم: 
يما إذا ة ففَ وهذه الص،وفخديث صفة من صفات صالة الْحي هذا الِْف

 فرقة :يش فرقتنيجم الْسقَيش يج اإلمام أو قائد الْإنَّ فَ،كان العدو ِفي جهة القبلة
تكون صفقَا مادم،وفرقة تكون ص افا ثاني، ثُمي همي ِبلِّص،ر ِب فيكباهم جميع، 

 دجس يثُم ،ميعا ويرفعون من الركوع ج،ميعا ويركعون ج،يعاِمون جءويقر
ويسجدمعه الص فليه الذي ي، إذا قَثُم ؛ للركعة الثانيةامس جدالص الْف مؤر خ

 وفعل ِفي ،مدقَم الْرأخر وتخؤم الْمدقَ ت؛ فإذا قاموا،س العدورح يانَالذي كَ
 . ميعاهم جم ِبلَّ وس،ميعاهم جد ِبهش وت،ىا فعل ِفي األولَمالركعة الثانية كَ
J ْفقه الديثح : 
  .القبلةوف إذا كان العدو ِفي جهة خديث صفة صالة الْحذ من هذا الْؤخي: أوالً
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 .  نصفنينيث يكونوحم نصفني ِبهمسقَأنه ي: ثانيا
 ،ي الركوع وِف،ي القراءة وِف،ميعا ِفي تكبرية اإلحراميشتركون معه ج: ثالثًا

 . ةرستي ألن حراسة العدو وهم ركوع م؛ من الركوعي الرفعوِف
أكمل  فإذا ، الذي معه ف الصدج وسدجإذا رفع رأسه من الركوع س: رابعا 

 فإذا ،رخؤم الْف الصدج سثُم ، قام للركعة الثانية؛السجود هو والصف الذي يليه
 فيث يرجع الصح ِبمدقَم الْرأخ وت،رخؤمم الْدقَ ت؛سجدوا وقاموا للركعة الثانية

 ،مدقَم الْفى يقفوا ِفي مكان الص حترخؤم الْفم الصدقَت وي، إلَى وراءمدقَمالْ
ويقف الصالْف قَمدم ِفي مكان الصالْف مؤرخ . 

 فل من الصجل كل ر فهو أن يدخ:ا كيفية عمله ِفي ذلكأم: خامسا
  .مدقَم الْفر بني رجلني من الصخؤمالْ

  .ى ِفي الركعة األولَلَما عمهم ِفي الركعة الثانية كَيعمل ِب: سادسا
ر خؤم الْف الصقحلْى ي انتظرهم حت؛ميعا للتشهدإذا جلسوا ج: سابعا

ويتشهواد، ثُمي هم م ِبلِّساجميع.  
حرص  يجالنِبي  ة يربز للمتأمل أنَّمدتقَمات الْفَة والصفَِفي هذه الص: ثامنا

  .ةاسرِحي الْ وِف،على التعادل بينهم ِفي حيازة الفضل مع اإلمام
 ومع اإلمام غريه ِفي تكبرية جالنِبي ميعا مع م يشتركون جهأن: تاسعا
  .الم والس،ي التشهد األخري وِف،كوع والرفع منه والر، والقراءة،اإلحرام

وف إذا كان العدو ِفي مكان  خن تطبيق صالة الْممكن ِفي هذا الزهل ي: عاشرا
 ؟ بارز

اريخ و بالصمهبرض فَ ،م لو اجتمعوا استغل العدو اجتماعهم   ه ألن؛ ال:اب وج الْ
 . ميعاافع وقتلهم جدموالْ
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 ؟ اسب للحرب ِفي هذا الزمننمما هو الوضع الْ: رشادي عحالْ
الوضالْع ملَّ كُ أنَّ:اسب  للحرب ِفي هذا الزمننواحد ي ِفي ةي على حدلِّص 

خبئهم،أو على م فَّصوالْ،ته أو دبابتهح لَّ كُهم أنَّمواحد ي ي ِبلِّصحب وضعه س
ِضالذي وفيه من ِقع القيادةِلب  . 

 ومن هنا ،ةاعمجوف من أجل الْخ صالة الْجالنِبي  لَما عمإن: رشي عالثاِن
 يتركها ِفي حال م لَجالنِبي   ألنَّ؛ة عظيمةميا أههة لَاعمج صالة الْتعلم أنَّ

  .، فكيف ِبحالة السلمرب ومبارزة األعداءحالْ
   الثالث عالواجب علينا أن      إنَّ فَ ؛إذا علمنا هذا    : ر ش  الْحرص على إقامة   ن جمةاع، 

مكن اإلنسان معه اإلتيان إلَى  لعذر ال ي إالَّ؛وعدم التأخر عنها مهما كان األمر
 . رض الشديد وما إلَى ذلكمسجد كالْمالْ

الرابع عرش :إذا كانت الصالة ربوالْ،ةاعي وف حاصل ِفي الْخحأو ،رض 
هناك مبرر بأن يي صالة الْلِّصوفخ،ثَّ كما سبق أن ملنا بأن يحصل زلزال تتهم د
نسأل اهللا  - أو حريق ، منازل بعض الناسا أو فيضانات تغرق منه،ازلنممعه الْ

هم حيط ِب أو ي،وفخون بأن يؤدوا صالة الْرذَعم يه فإن-العافية من ذلك كله
عدِفي بلدهمو ،فإذا صلوا ر بِخة فهو بالْاعييار أن يي ِبلِّصجمةاع، تذهب ثُم 
 وهذا ، فرضا وله نفلمه تكون لَ،هم صالة ثانيةي ِبلِّص وي،ة أخرىاعمي جوتأِت
قد حلَص،وقد و رِفي بعض الروايات ما يدل على ذلكد   . 

وإما أن يي بفرقة ركعتنيلِّص،وي ألنفسهمونَتم ،وي ي بالفرقة الثانية لِّص
  . ألنفسهم ركعتنيونُتم وي،كعتنير

 بالفرقة لِّصيلْ فَ؛غربموف ِفي الْخومن جهة أخرى إذا كانت صالة الْ
ى تتم  وينتظر على كمال الركعتني حت،ى ركعتني وبالفرقة الثانية ركعةاألولَ
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 ثُم ،هم ركعة فيصلي ِب،ي الفرقة الثانية تأِتثُم ،اه العدوجى وتنصرف تالفرقة األولَ
اينتظر جالس،وهم ي فتصلي الفرقة الثانية ركعة، ألنفسهمونَتم ، ثُمجلس  ت
 . هم اإلمامم ِبلِّس وي،وندهشت يقومون ويأتون بالركعة الثانية ويثُم ،للتشهد
 ؟ سلمون إذا جاء عليهم الوقت ِفي حال منازلتهم للعدوملي الْصكيف ي: رشامس عخالْ
وريقول أنس بن مالك ، ِفي هذا حديث عند البخاري ِفي صحيحهد �  :

$ِهشدفَت تتستر فَح تهلَأَي فَا الْنتِعح نِإد فَ الِْةاَءضأَ فَ،ِرجخرنِنلَى أَ ِإةَالَا الصان تهيا ن
ا ما وين الدِةالَ الصكلِْتي ِب ِلنَّ أَبِحا أُم و،ىح ضِحب الصةَالَا صنيلَّص و،ِحتفَ الْنِم
لَعياه# . 

 ؛أ الفتح للمسلمني مع دخول الوقتيه إذا ت:ديث قال قومحومن أجل هذا الْ
فلهم أن يؤخروا الصالة حتفْى يح لَتم ه.  

احد منهم ي كل ولِّص ي،ةايفَسمة والْلَازنمون ِفي حال الْلُّص بل ي:وقال قوم
ركعة يكتفي فيها باإليماء إياء الركوع والسجودم،وي توه أينما توجهج،يعِن ي: 

  .أنه يسقط عنه استقبال القبلة
 ،عابر أَةَالَ اهللا الصضرفَ$: الَاس قَديث ابن عبحاستدلوا على ذلك ِب

وةَالَصِرفَ السكْ رعتِني،و الْةَالَص خِفوكْ رةًع# . 
 ،  ويومي بالركوع والسجود،أ لهيهي كل واحد ركعة كيفما تلِّص ي:وقالوا
 . وباهللا التوفيق
 

 

J@J@J@J@J 
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 قاله ابن فارس ،رتز إذا سن من جقشت م،مع جنازة ج:أقول  :ياِننع الصالَقَ
 والكسر ،يم وفتحهاِجازة بكسر الْنِج والْ،ز بكسر النونِنجارع يضموغريه، الْ

 م فإن لَ، ويقال عكسه،تيم ويكسر للنعش عليه الْ،ا للميته إن: ويقال،أفصح
 .مع بالفتح ال غريج والْ،يكن عليه ميت فهو سرير أو نعش
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]١٥٥[ عِب أَني هريالَ قَ� ةَر :$نى ع ِبيجالنالن اِشجِفي الْي يي ِذ الَِّمو
ميِه ِفات،و خرِه ِبجلَى الْ ِإممفَ،ىلَّص صِه ِبفمكَ وبأَر رابع# . 

|†�Ö]< 

J ْموضوع الديثح :على الغائبالةُالص . 
J ْالمفراتد: 
وت مخبار ِبإل النعي هو انَّإ :القَ وقد ي،تيموت الْم إذا أخرب ِب:نعىي: نعى

 .خبارإلد ارجديث يدل على أنه مح لكن ظاهر الْ،ةوصخصت على صفة ميمالْ
 "وقسقَمالْ" ا أنَّم كَ،ةشبح الْكلَ منهو اسم أعجمي لكل م: النجاشي

 كلَ منم اسم ِل"ريصقَ" و، فارسكلَ منم اسم ِل"كسرى" و، مصركلَ منماسم ِل
 .  وهكذا ..الروم

  . ِفي نفس اليوم:أي:  فيهاتي اليوم الذي مِف
وخرهم إلَى الْ ِبجمىلَّص :الظاهر أنه مى العيدلَّص. 
اوكبأربع تكبريات :أي: ر أربع. 
J ْالمعنى اإلجياِلم:  
ِبي   أنَّ�خرب أبو هريرة يأخرب أصحابه ِبجالن وت النجاشي ِفي اليوم  م
الذي مفيهات ،وخ رهم إلَى الْ ِبجمفَ،ىلَّص ى عليه صالة الغائبلَّص. 
J ْفقه الديثح: 
يذ من هذا الْؤخأوالًديث ح :جِب وهو اإلخبار،از النعيو وت الْمموقد ،تي 

ورفَ، النهي عن ذلكد عنا ِمذَِإ$: الَ قَ� ةَذيفَ حالَ فَتت ِذؤِإ؛يوا ِبن ي أَنخاف 
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  .)١(#ِيع الننى عهن يج  اهللاولَس رتعِمي سنِإ فَ،ياع نونَكُ ينْأَ
 يعمله  هو ما كان    و ،ة وصخص أن النهي عن النعي يتجه على حالة م              :والظاهر    

ي أنعى إليكم  إن:ادي ِفي الناس بقولهنم كانوا يرسلون راكبا يه فإن؛ةاهليجأهل الْ
 .  أو ما أشبه ذلك،رة والتكبراخفَما على سبيل الْ وذلك إم،فالنا

ا النعي الْأمفهو ما كان ِل:ائزج قصد شرعي صحيحم،الح  كإعالم أهل الص
اء ِفي عفَ لكثرة الشحصيالً ت؛الة عليه ودفنه ليحضروا تشييعه والص؛وتهمِبري خوالْ

 ن ِمةٌم أُِهيلَي علِّص تٍتي منا ِمم$ :الَ أنه قَجالنِبي  عن ح وقد ص،تيمذلك الْ
 . )٢(#يِه ِفواعفِّ شالَّ ِإ؛ه لَونَعفَش يمهلُّ كُةًائَ ِمونَغلُب ينيِمِلسمالْ

 عتِم س:الَ  قَباس  داود عن ابن عب      وأبو ، ومسلم   ،أحمد مام  وأخرج اإل 
 ِبيجالنولُقُ ي: $ا ِممنم ٍمِلسي مفَ،وت قُيوملَ عى جنأَِهِتاز ربونَعر الَالًج  ياهللاِ  ِبونَكُِرش 

شالَّ ِإ؛ئًايفِّ ش٣(#يِهوا ِفع(. 
 ؛ اة اهبم الْود منه قصم ا إن كان الْ   أم ،ذا الغرض فهو صحيح   ه ِلفإذا كان النعي    

فذلك هو الذي نِبي ى عنه هجالن . 
                                                 

)١ (روالترمذي ِفي كتاب الْاه جباب،ائزن :م رقم  ، ِفي كراهية النعياَءا ج)٩٨٦( ،وروابن اه 
 ِفي باقي أحمدواإلمام ، )١٤٧٦( رقم،  ِفي النهي عن النعياَء ما ج: باب،ائزنجماجه ِفي الْ

مد األنصارسن،ح سي األلباِننه. 
ا    م : باب ،ائزن ج والترمذي ِفي كتاب الْ     ،ى عليه مائة شفعوا فيه    لَّ صنم  : باب،ائز نجمسلم ِفي كتاب الْ    ) ٢(

اَءج الة على الْ   ِفي الصجن   فَازة والش والنسائي ِفي كتاب الْ    ، )١٠٢٩(رقم   ،ة للميت اعج باب ،ائزن  :  
فضل من١٩٩١(رقم   ،ى عليه مائة  لَّ ص(، ور  ود   اإلمام   اهمِفي  ه وابن ماج  ،أح اَء ِفي  كتاب ما ج
 ).١٤٨٨(رقم  ،سلمني بنحوهم من الْةٌاعمى عليه جلَّ فيمن صاَءا ج م: باب،الْجنائز

داود ِفي   أبو اه وور ، )٩٤٨(رقم  ،ى عليه أربعون شفعوا فيه   لَّ صن م: باب ،ائزنج مسلم ِفي كتاب الْ  ) ٣(
 .أحمداإلمام و، )٣١٧٠(رقم ة ازنج الصفوف على الْ: باب،ائزنجالْ
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 إذ ؛ج يِبعجزة للنفيه م. #يِه ِفاتي مِذ الَِّموي ِفي الْياِشجى النعن$: قوله :ثانيا
ة دينم الذي بني الْوت النجاشي ِفي اليوم الذي مات فيه مع البعد الكبريمأخرب ِب

  وال،هاتف  وال،برق  وال، يكن فيه اتصالم الذي لَ،منة ِفي ذلك الزشبحوالْ
 . يءش  وال،طائرات

از صالة وم جد يرى عن منه مذَ أخ.#ىلَّصملَى الْ ِإمِه ِبجرخو$: قوله :ثالثًا
ة زاعمني فينحة والْالكيملَى ذلك الْ إبه وقد ذَ،سجدمت ِفي الْيمة على الْازنجالْ

جسة كسائر الْأو بعضهم أن ميتة اآلدمي نوأنه ال،اتميت  يوز إدخالُجا ِفي ه
  .سجدمالْ

ي وقاص إلَى ا أمرت أن يدخل سعد بن أِبم لَلعلما بأن عائشة 
ى لَّص ا ماهللاو$ : فقالت، أنكروا عليها؛نيلِّصمسجد لتصلي عليه ضمن الْمالْ
رج  اهللاولُسلَ عى سهِليِن بب يِفي الْالَّ ِإاَءض مأبا  وقد وردت آثار أنَّ.)١(#ِدِجس 

 عليه ِفي ي صلِّ�اب طَّخ بن الْرم ع وأنَّ،سجدم عليه ِفي الْي صلِّ�بكر 
  .سجدمالْ

ت يمالة على الْواز الصديث إلَى جحابلة وأهل الْنحة والْافعيت الشبهوقد ذَ
 . -إن شاء اهللا-ق ح وهو الْ،سجدمِفي الْ

 جالنِبي  ف فقد ص،الة على الغائبديث الصحأخذ من هذا الْ :رابعا
 ،دم وأح، وهذا هو قول الشافعي،اشي صالة الغائبجى على النلَّ وص،أصحابه

  .ثنيدحموعموم الْ
                                                 

)١ (روائز ِفي ه ابن ماجاهناَء ِفي الْجا جباب، كتاب م:م اَءا جالة على الْ ِفي الصجائز ِفي ن
ازة ِفي نجالة على الْ الص: باب،لْجنائزوالنسائي ِفي كتاب ا، )١٥١٨(رقم   ،جدسمالْ
 .ي األلباِنهحح ص،)١٩٦٨(ورقم ، )١٩٦٧(رقم  ،سجدمالْ
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الَوخوقاال، وأبو حنيفة، ِفي ذلك مالكف :صمع أنَّ.ى على الغائبلَّ ال ي  
  :ديث باعتذاراتح لكنهم اعتذروا عن الْ،ديث صريح ِفي هذاحالْ

 أن يقيم جالنِبي  فأراد ،ةشبح عليه ِفي أرض الْلَّص يماشي لَج الن أنَّ:منها
  .عليه فرض الصالة

الة على  صالته عليه كالصحينئٍذ فتكون ، فرآهج يِبع للنِف أنه ر:ومنها
ميت يراإلماماه ،وال ي رالْاه أمومم.  

اوي  ستر ال خذكروا أعذارا أُ و، ا قال الشارح  م كَ ،ى ذلك وأن :ي انِ نع الص  الَقَ
س؛اعهامفال ي شتل ِبغاه . 

ويدعوى أن النجاشي لَأنَّ: ���اب على االعتذارين السابقني ج قم عليه  تم
  . الظندرجم بل ِب،خصيص بال دليل إقامتها تجالنِبي  فأراد ،ت ِفي بلدهيمصالة الْ

ا أنَّوأمجنازته ر ومثل هذا ال ، فهذا أبعد من األول، فرآهج يِبفعت للن 
 . يثبت باالحتمال

 ،وفًافُ صمهفَّ قد صجالنِبي   دليل على أنَّ.#مِه ِبفصفَ$: ِفي قوله: خامسا
ى لَ عجالنِبي ى لَّ صمو يِثاِل الثَِّوي أَاِن الثَّف ِفي الصتنكُ$: ي ِفي حديث جابرويأِت
الناِشجوإن كانوا قليلني،ة وقد استحب بعض أهل العلم أن تكون الصفوف ثالث.#ي  . 

ت يم التكبري على الْنَّإ :الَ قَنم دليل ِل.#عابر أَربكَو$: ِفي قوله: سادسا
  : ِفي ذلك أحاديث كثريةدر وقد و.أربع تكبريات

  .)١( ما جعل التكبري فيه أربعا:منها
  .)٢(مسا ما جاء التكبري فيه خ:ومنها

                                                 

 .�ة يرري ه حديث أِب:ا ِفي حديث البابمكَ) ١(
 هنِإ و،اعبرا أَنِزاِئنى جلَ عربكَم يقَر أَن بدي زانَكَ$: الَي ليلى قَ بن أِبالرحمنى عبد وا رمِل) ٢(

= 
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  . )١(ا ما جاء التكبري فيه ست:ومنها
  .)٢( ما جاء التكبري فيه سبعا:ومنها

وقد ورد٣(كرب ثالثًااس أنه  عن ابن عب(،وكل ذلك سائغ ِفي ذلك الز نم، 
  .ون على أهل بدر أكثر من غريهمركبم كانوا يهنإ :فقد قيل

  : وهو الذي تشري إليه أكثر األحاديث، أربعا:مرألوالذي استقر عليه ا
  .ةحاِتى تكون بعدها القراءة وهي بالفَ التكبرية األولَوذلك أنَّ

 -ةبراهيميإلاالة   الص:أي -  جالنِبي    الة على    تكون بعدها الص       والتكبرية الثانية     
  .ا ِفي التشهدمكَ

 فيدعو ،خلص للميت وينبغي أن ي،والتكبرية الثالثة يكون بعدها الدعاء
 ،ا فأحيه على اإلسالمن أحييته ِمن ممه اللَّ: وهو أن يقول،ثرا كما أُاماء عع دأوالً
ومِم توفيته نإلا فتوفه على انياللَّ: بعد قوله،انم هاغفر ِلم حوشاهدنا ،ا وميتناين 

 ،مه وارح اغفر له   مه  اللَّ : فيقول   ،ص الدعاء للميت     صخ ي  ثُم  .نثانا    أ وذكرنا و   ،وغائبنا    
                                                 

= 

 )هدع بٍدحَأل(فَالَ أَتركُها [ اهربكَ يج  اهللاولُس رانَ كَ:الَقَ فَ؟هلتأَسا فَسم خٍةازنى جلَ عربكَ
/٢(والترمذي  ،)٢٨١  /١( والنسائي    ،)٦٨-٦٧  /٢( وأبو داود   ،)٥٣ /٣( أخرجه مسلم    .#] اد بأَ

 ،)٦٧٤( والطيالسي ،)٣٦ /٤( والبيهقي ،)٢٨٥ /١( والطحاوي ،)٤٥٨ /١( ه وابن ماج،)١٤٠
وأح٣٧٢، ٣٦٨، ٣٦٧ /٤(د م(الْ"كتاب من .   عنهي  لأللباِن"نائزج)١٤٢ص.( 

 ٍباِلي طَِب أَن بيِل عنَّأَ$: لفَّغاهللا بن م  عبداهو منها ما ر،ةوفَوقُمالست فيها بعض اآلثار الْ) ١(
لَّصلَى عى سِلهِن بح نكَ فٍَفيبرلَ عِسِهي الْ. #...ا تالْ"ديث أخرجه ابن حزم ِفي حم٢( "ىلَّح/

 .ةحالص غايةِفي  وهذا إسناد :وقال ،)١٢٦
)٢ (ما رونَّأَ$ :اهللا بن يزيد  موسى بن عبداهِل عيلَّا صي قَِبى أَلَى عتكَ فَةَادبرلَ عِهيس باع،انَكَ وب ِرداي#. 

 ).١٤٤ص(ائز نجالْ.  بسند صحيح على شرط مسلم)٣٦ /٤( والبيهقي ،اويحأخرجه الطَّ
 .ائزنج صالة الْ عد تكبري: ِفي باب)٩٨ ص/٤ج(ل األوطار ني) ٣(
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  ..دراء والثلج والبم واغسله بالْ،هلَخدع مس وو،كرم نزلهأ و،وعافه واعف عنه
  .خر ما هو  مذكورإلَى آ

ثُميكرب الرابعة وي ملِّس . 
  .الم هاهنا يذكر السملَ :سابعا
  ؟هل هو تسليمة واحدة أو تسليمتان :ختلف أهل العلم فيهاوقد 

م من صالة لِّسة عنه إلَى أنه يورشهم بن حنبل ِفي الرواية الْأحمد بهذَفَ
صاحب  وذكر ،ةابحبت ذلك عن ستة من الص  وذكر أنه ث  ،ت بتسليمة واحدة  يمالْ
  . أنه رأي كثري من التابعني"يغِنمالْ"

 بحستم الْ وأنَّ، الواجب تسليمة وأبو حنيفة أنَّ، ومالك،وذهب الشافعي
١(الةتسليمتان كالص(. 

                                                 

)١ (ورت تسليمتان كَدانَ كٍَلالَ ِخثُالَثَ$ :الَ قَ�ا ِفي حديث ابن مسعود مر ج اهللا ولُس 
فْيلُعهنت كَرهنالن ِإ:اس حداهنالت ِلسيمى الْلَ عجنلَثْ ِمِةازالت يِمِلسأخرجه البيهقي .#ِةالَ ِفي الص 
 "جمع الزوائدم" ِفي الَ وقَ.دإسناده جي :)٢٣٩ /٨( "وعجممالْ" وقال النووي ِفي ،)٣٤ /٤(
)٣/٣٤:(ر والطَّاه ورجاله ثقات،ي ِفي الكبريراِنب .وح سالْ"ي ِفي  األلباِننهجائزن" )١٢٧ص(.  

ووردا أنه تسليمة واحدة كَ أيضنَّأَ$ :�ي هريرة يث أِبا ِفي حدمر ج اهللا ولَسلَّ صىلَى عج نةٍ از 
 ،)١/٣٦٠(اكم ح والْ،)٢/٧٢(ي قطِنارأخرجه الد. #ةًداِح وةًيمِلس تملَّس و،اعبرا أَهيلَ عربكَفَ

  ."ائزنجالْ" ِفي )  ١٢٩ص ( ي  األلبانِ  نهس وح  ،يِبهاكم والذَّ   ح  عنه الْ تكَ  وس ،)٤/٤٣( والبيهقي  
 ،اس عباهللا بن   وعبد ،رم اهللا بن ع    وعبد  ،ي طالب  بن أبِ لياية فيه عن ع   وت الر  حقد ص : اكم ح قال الْ    

ة ازنج على الْونَملِّسم كانوا يه أن:ي هريرة وأِب،ىي أوفَ بن أِب اهللا وعبد،اهللا وجابر بن عبد
تسليمة وةاحد . 

 /٣(ي شيبة  وابن أِب،)٦٤٤٩( وعبد الرزاق ،)٢٣٠ /١(طأ وم الْ:وانظر هذه اآلثار ِفي
متع مالشرح الْ"كتاب حاشية نقالً من . )٣٦٠ /١(اكم ح والْ،)٣٤ /٤( والبيهقي ،)٣٠٧

 ).٤٢٥ ،٤٢٤ص(امس خد الْلَّجم الْ"قنعستمعلى زاد الْ
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]١٥٦[ عننَّأَ $: �  ٍراِب ج    ِبيجالنلَّ ص لَ ى عى الن اِشج كُ  فَ،ينِفيت  الص ف 
 . #ِثاِل الثَِّوي أَاِنالثَّ

<|†�Ö] 

J ْموضوع الالصفوف ِفي صالة الْ: ديثحجنةاز. 
J ْالمفراتد: 
النياِشج: قَقد تم ذكرهد. 
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
ِبي   أنَّ�اهللا  خرب جابر بن عبديجالنى على النجاشي صالة الغائبلَّ ص، 
 هذا ؟ي أو الثالث الثاِنف هل كان ِفي الص: أنه ال يذكر إالَّ،ىلَّ صنم ِمانَوأنه كَ

 . إذا كان الشك منه
J ْفقه الديثح: 
ازة  نجالْون على   لُّصم  الْفص أن ي  بحست م  الْ ديث أنَّ  حذ من هذا الْ   ؤخ ي:  أوالً 

  .ثالثة صفوف
 ،الة ثالثة كانت ِفي تلك الصيالَِّت وففُ الصديث أنَّحذ من الْؤخي :ثانيا

  ؟ي أو الثالث هل كان ِفي الثاِن: ِفي موقعهك أنه شإالَّ
 ،ني ثالثة صفوفلِّصمديث استحباب جعل الْحاد من هذا الْفَستوي: ثالثًا

 .  ونلُّصممنع الزائد إذا كثر الْ وال ي،وإن كان عددهم قليالً
الة والتكبريات فقأما كيفية الصد سبذكرها ِفي الْق ديث األولح،ورب ا م

أن تكون هناك حوهو، من التوضيحيءة إلَى شاج :  
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اِتى بقراءة الفَخصيص التكبرية األولَما دليل تةح، والثانية بالص ِبي ى لَالة عجالن ،
  ؟ والرابعة بالسالم،والثالثة بالدعاء

 ،اس وذكر حديث ابن عب،ة فيهاحاِتفَ البخاري بقراءة البو قد ب:ابوجوالْ
وأنه جهاِت بقراءة الفَرِل$:  وقال،ة فيهاحتلَعوا أَمنها الس١(#ةن(.وقول الص ياِبح: 

 بل ذكر ،فعر له حكم الربعت م،ة أو هذا هو السن،ةا السنهنإ أو ،ة كذا من السننَّإ
 .  حديث مسند:ة كذا من السن:ياِبح قول الصوا أنَّعمم أجهاكم أنحالْ

ديث ح الْالف مع أهل  ِخ الْ  مع أنَّ ، اعم كذا نقل اإلج  :افظ ابن حجر    حقال الْ  
 .  واألصوليني شهري

 نَّأَ$: ابر وأبو يعلى من حديث ج،اكمح والْ، والنسائي،وأخرج الشافعي
#آِنرقُ الْ مأُ  ِب-ةِ از نج  الْةَالَ ص:ي ِنعي-ا  يه  ِفأَر قَجالنِبي  

: يعلى وأبو   ، زاد النسائي   .)٢( 
$وسقال النووي.)٣(#ةور :إسناده ا صحيحم . 

أمالة بعد التكبرية الثانية ا كون الص-إلالة اوهي الصا : -ةبراهيميفذلك أيض 
  ف لَمنقول عن الس،  وهو م  اسب لِ نم قَا تالدعاء  قبل  ر ِفي الشرع من الثناء على اهللا       ر ، 

ثُمالص ِبي ى لَالة عجالن، بعد ذلك الدعاءثُم  . 
وأمالما الس:فذكر الص وقد أخرج النسائي بسند صحيح :ي دليله بقولهاِننع 

اهللا  دبا عنمأَ$ :الَجري أنه قَه وروي عن إبراهيم الْ،ة أنه من السنةي أمامعن أِب
 ثُم  ،سام خربكَي سهنا أَننى ظَت حةًاع سثَكَم فَ،ِهِتن ابِةازنى جلَى عفَوي أَِب أَنبا

                                                 

 ،ائزنجالْ والترمذي ِفي كتاب       ،ازة نجعلى الْ  ة الكتاب    حاتِ  قراءة فَ  : باب ،ائز نجالبخاري ِفي كتاب الْ     ) ١(
 . الدعاء للميت: باب،ائزنج والنسائي ِفي كتاب الْ،ةازنج ِفي القراءة على الْاَءا ج م:باب

 .ةازنجائز ِفي عد التكبري على الْنجالنسائي ِفي كتاب الْ) ٢(
 .ةازنجائز ِفي عد التكبري على الْنجالنسائي ِفي كتاب الْ) ٣(
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لَّسمع نِهيِنِم يو عِشن لَ فَ،ِهاِلمما انصرلْ قُفا لَنه:م ِإ:الَ قَ!؟اذَا ه ِز أَي الَنكُيدم 
لَعى مأَا ريتر ج  اهللاولَسي صنأَ،ع وذَكَ ها صنعر ج  اهللاولُس#

)١( . 
ا الْذَوهح ديث إن صحفهو دليل على م الواحدة باالكتفاء بالتسليمة     الَ قَن، 

 وقد سب أنَّ ق       لَ الشافعي وبعض العم  اء ج مع      اثنتني  الم واحدة أو    وا بني الوارد ِفي الس ،  
 ومن أراد ، ذلكاهفَحدة كَ بالواىكتفا ومن ، والثانية كمال، الواحدة واجبةأنَّ
 . وباهللا التوفيق،ي بتصرفاِننع للص"ةدالع"من . ’ ا. التسليمتنيملَّال سمالكَ
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 .)٤٣ /٤(خرجه البيهقي أ) ١(
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]١٥٧[ع نع ِدب ِناهللا بع نَّأَ$: ب اٍسب  ِبيجالنلَّ صى قَلَى عٍربب عدا م
ِفدكَ فَ،نبرلَ عأَِهي رابع# . 

]<|†�Ö 

J ْموضوع الديثح :مشروعية الصى القربلَالة ع. 
J ْالمفراتد: 

 . بعدما دفن صاحبه فيه:أي: #نِفا دمدعب$: قوله
 . أربع تكبريات:أي: #عابر أَربكَ$: قوله
J ْالمعنى اإلجياِلم:  
خرب عبدي ِبي   أنَّباس اهللا بن عبجالندما دفن فيه ى على قرب بعلَّ ص
 ةًملْ ظُةٌوَءلُم موربقُ الِْهِذ هنَِّإ$ :در وقد و، نورجالنِبي  وصالة ، أربعاركب فَ،صاحبه

عأَلى ِلهاه،اهللا نَِّإ و Tي نورا لَههِبم ِتالَصلَي عِهي١(#م(. 
J ْفقه الديثح: 

 على لِّص يم لَنمى القرب ِللَة عالاز الصوديث جحا الْذَذ من هؤخي: أوالً
 ذلك عن وم،ديث وغريهحا الْذَهتباعا ِلا وقد أجاز ذلك قوم ،ة قبل دفنهاازنجالْ

 ِةأَرمى الْلَى علَّ صجالنِبي  أنَّ$: ح فقد ص،ة عليهمجديث حح والْ،آخرون
السوكَالَِّتي اِءد انتقُ تالْم مِجسد،أَ ونها ماتفَت فَدنا لَوهلَ فَ،الًيا أَمصبحلَأَ س 

عنأَا فَهخبرأَوه نها ماتالَقَ فَ،ت: آذَالَّه نتكُ:واالُ قَ!يوِنم نتااِئ نم،و ِشخنْا أَين 
                                                 

 ِفي أحمدومسند اإلمام ، )٩٥٦(رقم  ،الة على القرب الص: باب،ائزنجمسلم ِفي كتاب الْ) ١(
باقي مد الْسنكثرينم. 
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ظَوِقنكاللَّ و لْ ظُلُيالَ قَ فَ،ةٌ م:  ونِ لُّد ى قَلَي عرِ بفَ.ا ه لُّدوهى قَ لَ  عِربا فَهى لَّصلَعي١( #اه( . 
 وقد ،سجدم الْمقُ كانت تالَِّتياء ود الس:احب القرب ص إنَّ:قال ابن حجر

ورِبي  نَّأ دجالنوكانت دفنت وهو ِفي الغزو،ى على قرب أم سعد بن عبادةلَّ ص ، 
 فهذه األحاديث ،)٢(رجل آخرى على قرب لَّ أنه صدر وو،مِدى عليها بعدما قَلَّصفَ

تدل على جوالة على القرباز الص. 
وقد اختلف منأج ذلك ِفي الْاز مالَِّتية دي فقال ،ى على القرب فيهالَّص 

 فقد ،ديثح ِفي هذا الْدرا ما و أم. إلَى شهر: وقال بعضهم. إلَى ثالث:بعضهم
ورأنه ِفي صبيحة دفنهاد ،ودليل م الَقَ ن:إلَى شهر ما و رنَّأَ$: د  ِبيجالنى لَّ ص
ى أُلَعمس ٍدعب عدش ِمٍره نِنفْ د٣(#اه(. 

ة ازنجى الْلَ التكبري عنَّإ : قالنم فيه دليل ِل.#عابرا أَهيلَ عربكَفَ$: قوله: ثانيا
                                                 

 ج  اهللاولُ سا رهدقَفَ فَ،تاتم فَدجِ سم الْمقُ تتان كَاَءدو سةًأَر امنَّأَ$ :�ة يرري هديث عن أِبحالْ) ١(
 ،الةديث أخرجه البخاري ِفي كتاب الصح الْ.#. ..اهيلَى علَّصا فَهربى قَتأَ فَ:إلَى قوله... 
 ومسلم ِفي كتاب ،)٤٥٨(رقم  ،رق والقذى والعيدانِخسجد والتقاط الْم كنس الْ:باب

الة  الص: باب،ائزنج ِفي كتاب الْوأبو داود، )٩٥٦(رقم  ،الة على القرب الص: باب،ائزنجالْ
الة  الص ِفياَءا ج م: باب،ائزنج ِفي الْاَءا ج ِفي كتاب مهوابن ماج ، )٣٢٠٣(رقم  ،على القرب
 ).١٥٢٩، ١٥٢٧(رقم ، على القرب

 هودع يج  اهللاولُس رانَكَ ولٌج راتم$ :الَ قَباس اهللا بن عب ديث هو عن عبدحالْ) ٢(
 : باب،ائزنج البخاري ِفي كتاب الْاهور. #ِهيلَى علَّص فَهربى قَتأَ فَ: إلَى قوله...الً ي لَوهنفَدفَ

ائز، )١٢٤٧(رقم  ،الة على القرب بعدما يدفنالصنوابن ماجه ِفي كتاب ما جاء ِفي الْج ،
 ).١٥٣٠(رقم ، الصالة على القرب: باب

 دقَا وهيلَى علَّ صمِدا قَملَ فَ،باِئغَ ج يِبالن وتات مٍدع سم أُنَّأَ$: يبسمن الْديث هو عن ابحالْ) ٣(
مِلذَى ِلضك ش هالْ.#... ر ح  ديث ضع١(برقم  ) ١٨٦، ١٨٣ /٣( رقم  ،"اإلرواء  "ي ِفي  األلبانِ فه/ 

 . )١٠٣٨(رقم   ،الة على القرب     ِفي الص اَءج ا  م : باب،ائزنج الترمذي ِفي الْ     اهو رو  ،)٧٣٧، ٧٣٦




�	�א��������م�� <  
١١٨ 

 . مدقَا تمكَ ورمهجم الْ وه،أربعايكون 
ا ليس فيها ركوع ه ألن؛رةقبمائزة ِفي الْازة جنج صالة الْذ منه أنَّؤخي :اثالثً

 وهي ،ةوفَعرمالة الْصص بالصخة مرقبمالة ِفي الْ النهي عن الص وأنَّ،وال سجود
 .ذات الركوع والسجود
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]١٥٨[ع ناِئ عنَّأَ$: ل ةَشر كُفِّج  اهللاولَس ثْ أَِةثَالَ ِفي ثَنِباٍبو ٍضي 
ياِنملَ،ٍةي يِفس ِما قَيهيصِع الَ ومةٌام#. 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الالتكفني: ديثح. 
J ْالمفراتد: 
ي  وِف،"ةوليحس" :ي بعض الروايات وِف،نسبة إلَى اليمن :#انيةمي$: اهقولُ

 . "ةوليحانية سمي" :بعضها
قال الصي ِفي اِننع"العوهي بضم السني الْ ":ةد ممنسوبة إلَى السحول ،ةلَهم 

قرية باليما . ويقال بفتح السني،عمل فيهان ت’.  
 وهي ،ة بفتح السنيهِجمعته من بعض أهل تلك الْ وس، الفتح أشهر:قلت

  . فهذه األثواب تنسب إليها، معروفة إلَى اآلن"إب"قرية من قرى 
 ن ِفي قميص والفَّكَ يمحتمل أنه لَي: #ةٌاممِع الَ ويصِما قَيه ِفسيلَ$: اهقولُ

 .   الثالثة األثواب خارجة عن القميص والعمامةحتمل أنَّ وي،عمامة
 وهذا    ، ِفي غريها نفَّكَ  يم أنه لَ  : مفهومه  .#اٍبوثْ أَ ِةِثالَ ِفي ثَنفِّكُ$: اهلكن قولُ

 هو الذي رجحالعيد   ابن دقيق  ه،    وتبعه على ذلك الص وأظهري ببيان أوضح   انِ  نع. 
J ْالمعنى اإلجياِلم : 

، ى تواريه األرض تستر به عورته حت ، هو ما يزود به العبد من الدنيا:الكفن
  ﴿:  ألن اهللا يقول؛واألصل فيه هو ما يستر عورة اإلنسان إكراما له

 . ]٧٠:إلسراءا[ ﴾ 
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 ن وإذ؛ ِفي ثالثة أثواب كلها لفائف بيضنفِّله أنه كُختار اهللا لرسواولقد 
 .  األفضلختار لرسوله إالَّي  الT اهللا  ألنَّ؛نفَفهذا أفضل الكَ
J ْفقه الديثح: 

 ِفي اَء وقد ج،ن أبيضفَختيار أن يكون الكَاديث حذ من هذا الْؤخي :أوالً
ا هنِإ فَ؛اضيب الْمكُاِبي ِثنوا ِمسبلْا$: ج قال رسول اهللا :اس قالديث عن ابن عبحالْ
  .)١(# ماكُتوا ميهوا ِفنفِّكَ و،مكُاِبي ِثِري خنِم

فن  كونه كَ يذكر إالَّم ولَ،ن ثالث لفائففَذ منه أن أفضل الكَؤخي: ثانيا
  غري أن التكفني ِفي اللفافة البد أن تكون اللفافة كافية،ِفي ثالثة أثواب بيض

الف بينها بأن خحب أن يست وي،يعا بأن يكون الثوب عريضاِمد جسجلتغطية الْ
ى على الْجمع اللفافة األولَتكون مجانب األينم،جمعها على  واللفافة الثانية م

 .طسجمعها ِفي الو واللفافة الثالثة م،انب األيسرجالْ
ن فِّ أو أنه كُ،عمامة أثواب بدون قميص وال ِفي ثالثة نفِّاد أنه كُرمهل الْ :ثالثًا

 ؟ ِفي ثالثة أثواب ما عدا القميص والعمامة
 وجعله هو ، االحتمال األولحج ابن دقيق العيد رنَّإ :وقد سبق أن قلت

 ِفي نفِّكُ$: ةلَم ألن ج؛ فيما أرىقح وهو الْ،ياِننع وتبعه على ذلك الص،األظهر
                                                 

ِفي كتاب  و،)٩٩٤(رقم  ،حب من األكفانست ما ي: باب،ائزنجالترمذي ِفي كتاب الْ) ١(
 : باب،ائزنجوالنسائي ِفي كتاب الْ، )٢٨١٠(رقم  ،اضي ِفي لبس الباَءا ج م: باب،األدب
رقم  ، األمر بلبس البيض من الثياب: باب،الزينةِفي كتاب  و،)١٨٩٦(رقم  ،ن خريفَأي الكَ

ِفي كتاب و، )٣٨٧٨(رقم  ، األمر بالكحل: باب،وأبو داود ِفي كتاب الطب، )٥٣٢٢(
 ما جاء فيما : باب،ائزنج ِفي كتاب الْهوابن ماج، )٤٠٦١(رقم  ،اضي ِفي الب: باب،اللباس

يست١٤٧٢(رقم   ،ب من الكفن  ح (،باب،اللباس ِفي كتاب    و : الب رقم   ،اض من الثياب   ي)٣٥٦٦ ( ،  
 .ي األلباِنهحح ص.ي هاشم ومسند البصرينيِند بسن ِفي مأحمدواإلمام 
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 قوم إلَى االحتمال به وذَ،ن ِفي غريهافَّكَ يموم منها أنه لَفهم الْ.#اٍبوثْ أَِةثَالَثَ
 .  زاعمني أن الثالثة األثواب ما عدا القميص والعمامة؛يالثاِن

 وما زاد ، الواجب ما يستر البدن فإنَّن وإذ؛ هذا اختالف ِفي األفضل:قلت
ايعترب جما لَ،ائز مي خرج إلَى حاإلسرافد .  

 أو ِفي ،نفَا أن يكون ِفي نوع الكَ اإلسراف إمنَّإ :مكن أن نقول يوهنا
  .تكثريهي ِف  وال،ن الكفنمة العظيمة ِفي ثَالغبمجوز الْ فال ت،وهركْ والكل م،كميته

حديثه أنَّوينبغي أن أنب : $حسانَفَكْوا أَنم واكُتِإ فَ؛منهمي تزاوِفونَر ايه#. 
 .  وباهللا التوفيق،يث ال يصححد
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]١٥٩[ع أُن مِط عاَألةَي ناِرصالَ قَِةيت:د لَخلَ عينا رِحج  اهللاولُس ين 
وفِّتيتاب نتلِْسغْا :الَقَ فَ،هنأَ،ثًاالَا ثَه وخ امأَ،س ثَكْ أَوِمر ِل ذَننِْإ- كأَ ريتِل ذَنِب -كاءٍ م  
ِسوٍرد،و اجلْعِخ ِفي اَألنيا أَافُ كَِةروروش ئًا ِميا فَذَِإ فَ،وٍرافُ كَنغْرتآِذ فَنلَ فَ.يِننا فَمغْرا ن

 . #-هارز ِإ:يِنعت- ِها ِبهنرِعشأَ :الَقَ و،هوقْا ِحانطَعأَ فَ،اهنآذَ
ي ِرِفووٍةاي :$سابع#.  
الَقَو: $ابِبأنَد مِناِميها ومالِْعاِضو وِموِءض ناه#.  
أُنَّأَو مِط عالَ قَةَيت: $وجلْعنا رأسقُةَثَالَا ثَه وٍنر# . 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الكيفية غسل الْ :ديثحمتي. 
J ْالمفراتد: 

 ،ل حمدم هذه البنت هي زينب بنت ور أنَّشهمالْ: حني توفيت ابنته
ان م توفيت سنة ثَ،� ي العاص بن الربيع وزوجة أِب، على أبيهاصلَّى اهللا وسلمو

  .ا أم كلثومهنإ : وقيل،ةجرِهمن الْ
  .التسمس غَالت أو خس ثالث غَ:أي: #سام خوثًا أَالَا ثَهنلِْسغْا$: قوله
 ، ةيِمسالبايطغى عليه      لكن ال ،ء ا مدر مع الْ  خلط الس بأن ي  :  #ٍردسِ  واءٍ مبِ $:  قوله 

 .وط بسدرخلُ ماء م: ولكن يقال. سدر:فال يقال
ة األخرية كافورا أو شيئًا من لَس ِفي الغ:أي: #ِةريِخ ِفي اَألنلْعاجو$: قوله

  .هو بذر شجر له رائحة طيبة وخاصية ِفي حفظ البدنو، كافور
  .يِن أخربن:أي :يِن فآذننغترفإذا فَ
  . أخربناه: أي:ا فرغنا آذناهملَ فَ:قالت
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قْفأعطانا حوبالفتح للحاء الْ: همةلَهم،وو رأما القاف فهي ساكنة ، بالكسرد 
اد رم والْ،جالنِبي  والضمري يعود على ، بعدها واو مفتوحة،النيحعلى كال الْ

 التسمية   هذه واألصل أنَّ  ،دس جالْ ي األصل هو مربط الفخذين ِفي      ِف وقْحِ و أو الْقْ حبالْ 
وضع مقوا بالْقوا آو ِح اإلزار حيمس نقلت إلَى اإلزار فَثُم ،وضع معقد اإلزارمِل

 . الذي يربط فيه
ا، والشعار هو الثوب الذي يلي ه اجعلنه شعارا لَ:أي: #اهيا ِإهنرِعشأَ$: قوله

ا هالَة قَالَقَنني من أجل مم بعد حهعمر حني ج لألنصاجالنِبي  وقد قال ،دسجالْ
 أًر امتنكُة لَرجِه الْالَولَ و،ارثَ ِداسالن و،ارع ِشارصناَأل$: مه وقال لَ،بعض سفهائهم

 ياِد وتكْلَس  لَ؛باعِشيا واِد وارصن اَألكلَسبا وعِشا وياِد واس النكلَ سولَ و،اِرصن اَألنِم
 .)١( #ِضوحى الْلَي عِنوقَلْى تتوا حرِباص فَ،ةًرثَي أَِدع بونَقَلْت سمكُن ِإ،مِهِبعِش واِرصناَأل

ى  غنستي  والذي ال   ، د س جلي الْ   مثل الثوب الذي ي       :  أي  .# ارعشِ   ارص ن األَ $:  قوله  
 . عنه قط
J ْالمعنى اإلجياِلم:  
تعباهللا د Tعب ا لَاده بأن يغسلوا موتاهم إكرامهم وتعبا لربفَ،همد أمر 

 أن ر وأم،الت وتراس أن تكون الغر وأم، وسدراٍءموتى ِبم بغسل الْج رسول اهللا
يجاافُ ِفي الغسلة األخرية كَلَعور،وقد أم ِبي  رجالنخربنه  غاسالت ابنته بأن ي

كًا رب ت؛ل إزاره ليشعرن به ابنته نا أخربنه أعطاهملَ فَ،د الفراغ من الغسلعن
وز التربك بأي أحد سواه ج وال ي،-ات اهللا وسالمه عليهولَص-ا المس جسده مِب

                                                 

ومسلم ِفي ، )٤٣٣٠(رقم  ، غزوة الطائف ِفي شوال: باب،ازيغمالبخاري ِفي كتاب الْ) ١(
 ،)١٠٦١(رقم  ،انهمي وتصرب من قوي إ،م على اإلسالمهلوبؤلفة قُم إعطاء الْ: باب،كتاب الزكاة

 .نيني دمد ِفي مسند الْ  موأح ، )١٦٤(رقم  ، ِفي فضائل األنصار : باب،مةدقَم ِفي الْ هوابن ماج
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ابة بأفضلهم حله الصعفَ لَ؛ فلو كان ذلك جائزا،مهما بلغ صالحه وبلغت عبادته
 . �ي بكر أِب

J ْفقه الديثح: 
 #... كِل ذَن ِمرثَكْ أَوسا أَم خوثًا أَالَا ثَهنلِْسغْا :الَقَفَ$: اهوِلذ من قَؤخي :أوالً

يقتضي  واألمر ، بصيغة األمر استدالالً؛تيم وجوب غسل الْ:ذ منهؤخ ي.ديثحالْ
 .  ]٥٩:النساء[ ﴾      ﴿: � لقوله ؛الوجوب

             ﴿: وقوله سبحانه

  . ]٢٤:األنفال[ ﴾         
ا  مهنوا ِمأت فٍَرمأَ ِبمكُترما أَذَِإ و،وهبِنتاج فَيٍء شن عمكُتيها نذَِإفَ$: جالنِبي وقول 

اسطَتعت١(#م(. 
ى  أو أنه البد أن يكون عل،هل األمر هنا يكون وجوبه ِفي مطلق الغسل :ثانيا

 . ديثح الْخلَإ. # ...سام خوثًا أَالَا ثَهنلِْسغْا$: ارع حيث يقولا الشه ِبر أمالَِّتية يئَهالْ
الف الواقع عند األصوليني فيما إذا أمر ِخوقد أشار ابن دقيق العيد إلَى الْ

 مطلق الغسل : وهو هنا، هل يكون ِفي كليهما على الوجوب،الشارع بشيئني
 ولكن هل -فيما يظهر-طلق الغسل ال خالف ِفي كونه للوجوب م فَ،واإليتار

يتالَِّتياول الوجوب الصفة نع ؟نه عليها وهو اإليتاري  
 الشارع  ألنَّ؛ ويكون األمر للوجوب فيهما معا، ذلك يشمله أنَّ:الظاهر

                                                 

)١ (        رقم   ،ج  قتداء بسنن رسول اهللا    ال  ا : باب ،ةالبخاري ِفي كتاب االعتصام بالكتاب والسن )٧٢٨٨ ( ، 
 فرض : باب،جحي كتاب الْوِف، )١٣٣٧(رقم  ،ج  توقريه: باب،ائلضومسلم ِفي كتاب الفَ

 وجوب : باب،جحاسك الْنوالنسائي ِفي كتاب م، )١٣٣٧(رقم  ،ة ِفي العمرر مجحالْ
 .كثرينمسند الْ ِفي باقي مأحمدومسند اإلمام ، )٢٦١٩(رقم ، جحالْ
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 تكف م وإن لَ،مرة ِفي األودقصفجعل الثالث م. #سام خوثًا أَالَا ثَهنلِْسغْا$قال 
اسل إلَى الْانتقل الغمسخ. 

  وأشار الص ي إلَى أنَّ   انِ نع إي  ج       والْ،والكوفيون    ، ة اب الثالث قال به الظاهري يزِنم . 
.   # ثًاالَ ا ثَ هن لْسِ غْا $ ألن الشارع حني قال       ؛ قال بذلك   ن  مع م :-فيما أرى   -  قح والْ 

ى ما قيدت به الثالث فهي         فيكون أدن   ،عليها   يكون   الَِّتي  ق الغسل والصفة   طلَم أمر ِب
  . التوفيق وباهللا  ،ا للزيادة   ال مقتضي   ح  أن يكون الْ    إالَّ ، واجبة وما بعدها مندوب       

 ؛  مطلوب ولكن اإليتار   ،از الزيادة على ثالث   و ج :ذ من ذلك أيضا   ؤخي  :ثالثًا 
 بج و؛ بستيِقنأُوإن  ،ةامسخ اإلتيان ِببج و؛ت بأربعيمد الْس جيِقنأُفإن 

الة مقتضية حا إذا كانت الْمد الزيادة ِب فقي.#كِل ذَنتيأَ رنِْإ$:  لقوله؛اإلتيان بسابعة
 الزيادة هِر كَأحمد اإلمام  ألنَّ؛ةابع وال يزيد على الس،لذلك حسب رأي الغاسل

  .عليها
  .ة السبعزاوجم ال أعلم أحدا قال ِب:وقال ابن عبد الرب

 . ا سرفه إن:اورديموقال الْ
ا هنإ : وقلنا،ا الشارعه ِبر أمالَِّتيفة  هذا من الص.#ٍردِس واٍءمِب$: قوله :رابعا

داخلة ِفي الوجوب التى والثانية  وهل يكون السدر ِفي الغسلة األولَ،اه الطلب عليهاج
  ؟ وكافوراٍءم والثالثة ِب،اٍء وسدرم والثانية ِب، قراحاٍءمى ِب أو تكون الغسلة األولَ،معا

 بل  ،اء طهوريتهماء ال يسلب الْموط بالْخلُم السدر الْذ منه أنَّؤخي: خامسا
اء م الْ أنَّ: فأفاد ذلك،تهيِمسا يغلب على م ألنه لَ؛اء يكون باٍق على طهوريتهمالْ
 .  بل يبقى على طهوريته،اء وال يضرهمم الْوج بشيء قليل ال يزيل عنه اسزممالْ

 الكافور له  ألنَّ؛ذ منه استحباب الكافور ِفي الغسلة األخريةؤخي :سادسا
خاصية ِفي حفظ البدوطرد الْ،جفيفهن وت هومنع إسراع الفَ،ام عنهو اد إليهس، 
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 .  يوجدمذا لَ إ إالَّ؛امهقَسك وغريه من أنواع الطيب مِموعلى هذا فال يقوم الْ
 ء البد أنَّ.#اهن ِموِءض الوِعاِضوما وهامِنيم ِبأنَدبا$: ذ من قولهؤخي: سابعا

اضع وم وذلك تشريف ِل،امن عند الغسليم يكون بالْثُم ،اضع الوضوءوميكون ِب
الوضوء وللمامني . 
ة أن  ذلك شرع وسن أنَّ.#وٍنر قُةَثَالَا ثَهأسا رنلْعجو$: اهوِلذ من قَؤخي :ثامنا

سيح شعر الْرى ذلك ذَ وإلَ، وتسدل خلفها، فيجعل ثالث ضفائر،يتةمهب 
 يسدل : أي،رفَّضرأة يسدل وال يم شعر الْ األحناف إلَى أنَّبه وذَ،ورمهجالْ

على جوانب وجهها وموالدليل هو مع، ولكنه قول بال دليل،ر رأسهاؤخ م ن 
 . رأة وضفرهم إلَى تسريح شعر الْبهذَ

 هل    .#ونٍ ر قُةَثَالَ ا ثَه أسا ر ن لْع جو$: ختلف أهل العلم ِفي قول أم عطية         ا :تاسعا  
، جالنِبي  وليس بأمر ، الظاهر أن ذلك كان من فعلهن ألنَّ؛يكون له حكم الرفع

 فالبد أن يكون ؛ن فعلهنى إذا كان معنم ِب،والذي يظهر أن ذلك له حكم الرفع
  ج النِبي  ِفي عهد    أًر أن يفعلن خط      وص ت وال ي  ، على ما فعلن      نه  لَجالنِبي     إقرارا من   

 ال يفعلن ذلك نه وأن، بل الظاهر خالف ذلك،ه عليهنب وال ي؛جهيز ابنتهي توِف
 .  أو بتقرير منه،ارع بأمر من الشإالَّ

 ِها ِبهنرِعش أَ:الَقَ و،هوقْا ِحانطَعأَ فَ،اهن آذَنغْرا فَملَفَ$: اهِلوذ من قَؤخي: عاشرا
-تِإ:يِنع زاره-#.وم ا لَ:ى ذلكعناجعلنه شعار والشعار هو الثوب الذي يلي ،اه 
 : ي عِني-ا المس جسده م تربكًا ِب:ا قال أهل العلمم وذلك كَ،م تفسريهدقَد كما تسجالْ

 . -جالنِبي 
  ؟-ات اهللا وسالمه عليهولَص-وز التربك بغريه جهل ي :رشادي عحالْ
 ج النِبي   ألنه لو كان جائزا لفعله أصحاب             ؛وز التربك بغريه     ج ال ي  :اب  وجالْ
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 ولفعله التابعون ، عليثُم ،انثم عثُم ،رم عثُم ، أبو بكر:مريهم بعده وهخِب
فدل ، جالنِبي  من أصحاب ٍد يفعلوا ذلك مع أحم ولكنهم لَ،جلنِبي ابأصحاب 

 .  منهماعم وذلك إج،-ات اهللا وسالمه عليهولَص-على اختصاصه به 
واز التربك جأخرين ِبتم من الْالَ قَن ملَو قَ فإنَّ؛لم هذاإذا ع: رشي عالثاِن

 ن مىظر إلَن فال ي،اع بعد انعقادهمن اإلجوج عر وخ، قول بال دليلجالنِبي بغري 
 ومن ،ج  ِفي حياتهلَمرع قد كَ ألن الش؛ وإن كان القائلون به كثري، بهالَقَ

ا بعد إجاستحدث حكمماع الصحابة يغاير إج؛اعهممفإنه قد فتح باب ش أراد ر 
  .اعهمم وبإجج  إغالقه على يد أصحاب رسول اهللاTاهللا 

واز جة حصلت بسبب القول ِبة وبدعي رأى الناس من أمور شركيمكَفَ
  .ا هللا وإنا إليه راجعون فإن!!ى ذلك إلَى الشرك األكربأد فَ،التربك

باب   ِفي - اهللا  رِحمه -كمي   ح  الْ أحمد ولنسمع ما قاله العالمة الشيخ حافظ بن            
الزارة الْيمشرةوع،والتحذير من الز ارة الْيمبتدةع،اِت وهو خالْ"ة كتاب مجائزن:"  

أما اتا ــالقـاذ خوأنرب مسـجـد    ا كعـابد الوثــــنيجعـله عيد 

 ـــــورقبمر بالْـوهتف ذا الزائ    ذر على القبــــورـوالن والذبح 

 ب أغث لذا اللهفـــانـأدرك أج    وت يا جيــالنـيـول يا باهـكق

 امالسق ـب خيــر دون خالـجلأو     دهــمـار ـع شـمنه دفيـريـد 
 ــِةلَِّمجن مثـلها علـى ذي الْي  ملَ   الَِّتي ى ـصيبـة العظممي الْـذي هـف

 رـه بدون شك يكــفـفــاعـل    ح األكـربـرك الصـريـالش وذلك 
 ألوف للـــزوارمأصبــح الْ قد     ذه األعصـــــارـه ِفي هـلكن

 ـىفَى وكَـاله تعـفحسـبـنـا الل    ـفـاخة الْـن بغايـوأصبــح الدي
 ة اإلســالمـي ملـهـل ذا أتى ف    واألحــالمول ــي العقا أوِلـفـي
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 مـوحدتل ـ بالنبـية ـذا أم بسـن    ـوموجدتد ـي كتاب اهللا قـفهـل 

 تـــانالغرور والبـه وزخـرف     اوس الشيـطــانـا إلَى وسـعنه

أمـا نـِن مـا أحل ِم    م عن ذا أمـاــاكـم ربكه  ــا حـرمامبــي

ـًا     الـأرسول ـا إليكـــم الرسـأم  ــنـزالمكتابه الْ مـبـيــن

 ات العالـوـممن رب الس حيـاء     ديـن اهللا تبـغــون أال ر ـأغـي

 ا والـعـمـلك ال نفـي ه ـلنفس    من ال يستجـيـبـكم وال تدعون 

 أمثـالـكـم  واـم عباد كلفـوه    لكـــمه ـونـملك ي ىا فأنرـض

 تصححواََََََم دمتـم التوحيـد لَ اـم    ـواـتفلح ال  داـ أب يـال وربـف

 ادة اإلخالصـوحـقـقوا شــه    ـالصخادروا إلَى الْـوم بـا قـي

 واـلتزما الرسـول ةـوسن  الـك    واـاعتصمم ـستقيماب الْـوبالكت
 ال تبغــون عنها حـوال ذين ـه    ىـإلتـم فـردوه ـازعـتنا ـوم

 مـربكن ـر ديـرة لنصـن غيـم    بكــمق ـم يبي العلم ألَـأولويا 
 الـديـناس أمـر ـنـوا للـوبين    ادق مبيـنـزم صـبع قـومـوا 

 .- اهللارِحمه-ى آخر ما قال إلَ
 على القبور من بدع وشركيات لَص ما حلَّ كُنَّإ :والذي أريد أن أقوله

ى استحلوا  فبالغ الناس ِفي ذلك حت،ج كان سببها هو إباحة التربك بغري الرسول
 . ا هللا وإنا إليه راجعون فإن   !!ورينقبمدعوة الْ
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]١٦٠[ عنع ِدب ِناهللا بع الَ قَب اٍسب :$بينما رلٌجاِق وِبف عذْ ِإةَفَر 
قَوعع نفَِهِتلَاِح ر قَوصتأَ- هأَ فَ:الَ قَوقَوصتالَقَ فَ،-هر لُِساغْ :ج  اهللاولُسِبوه اءٍ م 
ِسوٍرد،فِّكَ ونِفي ثَوه وبِهي،الَ وت حطُنوه،الَ وت خمروا رأسِإ فَ؛هنهي بثُعي وِق الْميِةاملَ مابي#    . 

ي ِرِفووٍةاي :$الَوت خمروا وجهه،الَ ور أسه#.  

<|†�Ö] 

J ْموضوع الموت الْ :ديثحمهل يقطع عنه حكم :  إحرامهاِلحرم ِفي ح
 ؟اإلحرام أم ال
J ْالمفراتد: 

ا  ه أن :اد رم والْ،احدى و عنم  والكل بِ : أقصعته   : أو قال . أوقصته   : أو قال  ،فوقصته 
 . هقَنت عرسكَ

ا معا همل ِبغساء ويمدر بالْع السوضي بأن ييعِن: #ٍردِس واٍءم ِبوهلُِساغْ$: قوله
  .من أجل التنظيف

 . ي إحرامه   ن ِفي ثوب  فَّكَ ى أنه ي   عن  مِب:  # ِنيبو ثَ $: ةٍ اي وي رِ ِف و :# ِهيبو  ِفي ثَ  وه نفِّكَ $ : قوله  
جعل  وهو الطيب الذي ي،نوط فيهح عن جعل الْ يهن :#وهطُنح تالَو$: قوله

 . لكونه باقيا له حكم اإلحرام؛حرمم فيمنع عن الْ،تيمِفي الْ
: #هأسر الَ و،ههجوا ورمخ تالَو$:  عند مسلمٍةايوي ِرِف و.#هأسوا ررمخ تالَو$: قوله

يؤخذ منه عدم جأس ِلاز تغطية الرومنم وكذلك الوجه، على إحرامهات . 
 من كونه قبا سمملة تعليلية ِلجهذه الْ :#يابلَ مةِ اميِق الْمو يثُعب يهنِإفَ$: قوله

منع عنه الْينوطح،خمري الرأس والوجه وت. 
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J ْالمعنى اإلجياِلم : 
أمِبي  رِبجالن منم اتا أن يغسل ب مالْحرماء والسدرم،ن ِفي فَّكَ وأن ي

 . لبيا مخمري رأسه ووجهه من أجل أنه يبعث يوم القيامة               حنيطه وت    ى عن ت  ه  ون ،ه ثوبي  
J ْفقه الديثح: 

 ،اإلحرامحرما يبقى على حكم        م ات م ن م  أنَّ :ديث ح ذ من هذا الْ   ؤخي  :أوالً  
 ؛ى رأسه وال وجههطَّغ وال ي،ن ِفي ثوبيهفَّكَ وي،منع عنه الطيب وي،اء والسدرمفيغسل بالْ

ألنه يابعث يوم القيامة موبذلك أخذ الْ،لبي حابلةن،ة والشافعي.  
 وجعلوا ،حرمملة غري الْامعل مامعة إلَى أنه يالكيم والْ،ةفينحوذهبت الْ

ث   عب بأنه ي  لَلِّكم ع ح الْ فإنَّ ؛للدليل  ةٌفَالَخ  وهو م،وت سببا ِفي انقطاع اإلحرام  مالْ
  ا  يوم القيامة موالْ، لبي رجع فيما بعد الْ   مي سائر األحكام إلَى    وت وفِ مارعالش ،  
والقياس ال يعفوجب الْ،صارض به الن مصري إلَى النص.  

ا اعتذار بعض الْأمحنفيوال يعلم وقوعه  ،خص وحدهة بأن هذا ِفي هذا الش 
  ج  يبِ  فالن ،ام بعلم الشريعة    م له إلْ  ن يعرف ذلك كل م ،  فهو اعتذار باطل     ؛ ِفي غريه

إنا ِبما علل بقوله بأنه يبعث يوم القيامة ملبيما سبوهو تكفينه ِفي ، من األحكامق 
 ،حيح هذا هو القول الص،خمري رأسه ووجهه وعن ت، حنيطه  والنهي عن ت،ثوبيه

 . وباهللا التوفيق
 وقد اختلف ِفي ،وزجحرم ال ت تغطية الوجه للمديث أنَّحذ من هذا الْؤخي :ثانيا

 .#هأس رالَو ،ههجوا ورمخ تالَو$:  لكن رواية مسلم قاضية بذلك،ذلك أهل العلم
 . ا ثبتت من أجل وجود اإلحرامم هذه األحكام إنذ منه أنَّؤخي :اثالثً

 الَ و$:  مفهوم قوله ألنَّ؛تيمنوط ِفي الْحة الْعيوشرذ منه مؤخي: رابعا
تحطُنأنَّ.#وه النهي إن ماا هو باعتبار كونه محرم. 



  > ��������د��������א����م
١٣١ 

]١٦١[ع أُن مِط عاَألةَي ناِرصالَ قَل ِةيت :$ِهنينِنا عات الْاِعب جِزاِئن،لَ وم 
يعزملَ عيان#.  

<|†�Ö] 

J ْموضوع الهو النهي للنساء عن اتباع الْ: ديثحجإ ،ائزنمهي كراهةا ن، 
 .ديثحهي كراهة يدل عليه هذا الْ وكونه ن،محريهي تا نمإو

J ْالمفراتد: 
ة ابح صق وهو ِفي ح،ذف الفاعل للعلم به  حي للمجهول بِ  بنِ م: #اينِهن$: ا هولُ قَ

؛ ج  رسول اهللا:راد بذلكم فالْ.هينامرنا أو ن أُ:ياِبحا قال الصإذَ فَ،ج رسول اهللا
  .م دون غريههألنه هو اآلمر والناهي لَ

 وهنا ،يء أو التأكيد على الش،العزم ِفي اللغة هو اإللزام :#انيلَ عمزع يملَو$: اهولُقَ
 . ارختمالْ وهذا هو القول ، يكن ذلك النهي مؤكدام فدل على أنه لَ،نفت أم عطية العزم

J ْالمعنى اإلجياِلم:  
ج رع من اهللا ومن رسولهالش من -جل وعال- على ما يعلمه وهو مبِني 

ي هذا  وِف،لغ عنهب ورسوله م، يعلمها اهللا دون غريهالَِّتياسد فَمح ودرء الْاِلصمالْ
عف اء من الضسلم ما تنطوي عليه طبيعة النا عم لTَ اهللا ديث دليل على أنَّحالْ

وعدم التحمل نهاهعن اتباع الْن جنا غري مؤكد الْائز نهينعم،فكأنه ي ذ منه ؤخ
 .  وباهللا التوفيق، أشرنا إليها سابقًاالَِّتي للعلة ؛ة ذلك للنساءاهركَ

J ْفقه الديثح: 
ول حم م أنه :ارنِمو أُهينا أ   ن:ياِبح قول الصديث أنَّ  حذ من هذا الْؤخي :أوالً 

على أن اآلمر أو الناهي هو الروهذا هو القول الْ،ج ولس مار عند أهل خت
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 .ح واألصوللَصطَمالْ
 دليل على :#انيلَ عمزع يملَ و،ِزاِئنج الْاِعب اتِنا عينِهن$: اهوِلذ من قَؤخي :ثانيا

ديث قد عارضته ح وهذا الْ،نعمة بالْمزي يكن عم ولكنه لَ،أن النهي حصل
  :ازوج وأحاديث تفيد الْ،نعمأحاديث تفيد الْ

  :نعم تفيد الْالَِّتي األحاديث نِمفَ ●
ما وردلَ$: الَاس قَ عن ابن عبعولُ اهللا نسج ر اِئزقُ الْاِتروِرب،الْ ومِذِختين 

لَعي ا الْه ماِجسدو  السر١(#ج(  .حس والترمذي،ي داود ي ِفي صحيح سنن أبِ    األلبانِ نه . 
لعن اهللا زورات $:  هذا الْحديث بلفظ-رِحمه اهللا-األلباِني  وصحح: قلت

، وحسنه من حديث حسان بن ثابت )٤٩٨٥( صحيح الْجامع برقم  ِفي#القبور
عباس ابن ، وأشار ِفي حديث )١٢٨١، ١٢٨٠، ١٢٧٩(وابن عباس وأِبي هريرة رقم 

 .#زائرات$: إلَى ضعف رواية
 ؟ِكتي بن ِمِكجرخي أَِذا الَّم$: اه لَالَ قَ،قبلةا مآها رم قوله لفاطمة لَ:ومنها

 ِتغلَبأَ :اه لَالَقَ فَ.مِهِتيى ملَ عمه لَمحرت َأل؛ِتيما الْذَ هِلهلَى أَ ِإتبه ذَ:تالَقَ
معهكُ الْمالَ قَ؟ىدلَ:الَ قَ. الَ:ت ولَ بِتغم عهكُ الْمدى مأَا رالِْتي ج٢(#ةَن( . 

  .#يداِدش تيِه ِفركَذَو$: ي داودرواية أِب
ا م -راِبقَم الْ:يِنعي-ى دكُ الْمهع مِتغلَ بولَ$: اكمحولفظه عند النسائي والْ

أَرالِْتي جةَنح تى يراها جيِكِب أَد#
)٣(.  

                                                 
)١( رواهباب،الة الترمذي ِفي كتاب الص :م اَءا جِفي كراهية أن ي ِختذ على القرب مرقم  ،اسجد)٣٢٠(، 

 وأبو داود ِفي     ،)٢٠٤٣(رقم   ،ج على القبور  راذ الس خ التغليظ ِفي ات   : باب،ائزنجوالنسائي ِفي الْ  
  . هاشميد بِنسند ِفي م م  وأح،)٣٢٣٦(رقم  ،اء للقبورس  ِفي زيارة الن : باب،ائزنجكتاب الْ

 ).٣١٢٣(رقم ، التعزية ِفي : باب،ائزنجأبو داود ِفي كتاب الْ) ٢(
كثرين م ِفي مسند الْأحمد واإلمام ،)١٨٨٠(رقم  ، النعي: باب،ائزنجالنسائي ِفي كتاب الْ) ٣(

من الصوضعفه األلباِني،ابةح . 
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ا على ربيعه بن يوسف وهو هارد ألن م؛وهذه الرواية األخرية فيها نظر
  رغم أنَّ،يا األلباِنهفَع وبربيعة ض،"التقريب" ِفي الَا قَم كَ،صدوق له مناكري

ي على ِبه ووافقه الذَّ،اهجرخ يم ولَ، صحيح على شرط الشيخني:اكم قالحالْ
ا م وإن،ج له أحد من الشيخنيرخ يم ربيعة لَ مع أنَّ. على شرطهما:فقالذلك 

  .خرج له ِفي السنن
  :ازوجأما األحاديث الدالة على الْ ●

ي ِقات: الَقَ فَ،ٍرب قَدني ِعِكب تةٍٍأَرإم ِبجالنِبي  رم$: الَ قَ� عن أنس :فمنها
اهللا والَ قَ.يِرِباصلَ ِإ:تيكع ِإ فَ؛يننلَك مت صِبب ِصميِتيب.لَ ومت فِْرعلَيلَِق فَ،ه اه: 

ا  يكفِْرع أَم لَ:تالَقَ فَ،نياِبو بهدن ِعدِج تملَ فَ،جالنِبي  اب بتتأَ فَ.جالنِبي  هنِإ
رِإ :الَقَ فَ. اهللاولَسنما الصبِعر ندالص د١(#ىولَ اُألِةم(.  

ا ما وكذلك أيضرن عائشة زارت قرب أخيها عبد  أنَّدمحالر،وت لت ثَّم
ميم بن نويرةببيت ت: 

 اعدصتن يـى قيل لهر حتمن الد   قبةًة ِحمي جِذيكندماِن وكنـا 
)٢(امع ليلة تِب نملطول اجتماع لَ   ي ومالكًاـا كأنـا تفرقنـملَفَ

 

وهذا يدل على أن عائشة ال تعلم ِفي زيارة القبور الزيارة السنيا باتاة منع . 
اب رأى طَّخ عمر بن الْ وهو أنَّ،ديث الذي أشار إليه هناحوكذلك الْ

امرأة ِفي جفَ،ازةن صِباح ِبي  فنهاه ،اهجالن.  
                                                 

 ،ائزنجومسلم ِفي كتاب الْ، )١٢٨٣(رقم  ، زيارة القبور: باب،ائزنجالبخاري ِفي كتاب الْ) ١(
وأبو داود ِفي كتاب  ، )٩٢٦(رقم  ،ىة األولَدمة عند الصصيبمِفي الصرب على الْ :باب

 .كثرينمد الْسن ِفي باقي مأحمد واإلمام ،)٣١٢٤(رقم  ،ةدمرب عند الص الص: باب،ائزنجالْ
 ).١٠٥٥(رقم  ،ة ِفي زيارة القبورخص ما جاء ِفي الر: باب،ائزنجالترمذي ِفي كتاب الْ) ٢(
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  :هذه األحاديثمع بني جومن أجل ذلك فقد اختلف أهل العلم ِفي الْ ●
فمنهم منَّإ :الَ قَنذلك جائز لغري الش وهذا ، وهو مروي عن مالك.ابو 

   .ساءى علة االفتتان بالنالقول نظر فيه إلَ
ومنهم مالنهي عن اتباع الْ أنَّ:��� الَ قَن جنهي كَائز نرال، ةاه توعليه ،محري 

. #انيلَ عمزع يملَ و،ِزاِئنج الْاِعب اتِنا عينِهن$: يدل حديث أم عطية حيث قالت
زيه فقطوالكراهة هنا كراهة تن.  

لَ$: ا حديثأمعرات اهللا نوقُ الْزوِرب،الْ ومِذِختينلَ عيا الْهماِجسدو السرج#. 
 ؛ة الشركية أويابر لقصد الزيارة البدع   قَ مي يذهنب إلَى الْ فهذا مقصود به النساء الالتِ   

القترانه باتاذ الْخمساجد على القبور وهو محمر،وات خاذ السج عليها وهو ر
محوكون ال ، وهذا هو القول الصحيح،مرصيغة مالَبالْ لذلك فإنَّ؛ةغ قصود به م

  .قصد شركي كثريات الزيارة للقبور بقصد مبتدع أو
   .ابج ست  عنده م   اءَ ع  والعتقادها أن الد       ؛رأة للتربك   م الْ ي إليه   أن تأتِ   :دع  بتمفالْ  

 وذلك شرك أكرب ، أن تدعو صاحب القرب ِفي حاجتها:والقصد الشركي
ةلَِّمخرج من الْم  . 

تعارض بني ذلك الْ     ى هذا فال لَ وع أي -ديث  ح:    اس ِفي السنن       حديث ابن عب
ل محاألحاديث ت  فتلك  ، ة وحديث أم عطي    -خ لَ  إ# . . .ورِ ب قُ الْ  اتِ رائِ  اهللا ز  ن علَ$ : بلفظ  

  على الز يار  ة الشركي    ة ة والبدعي،     وحديث أم عطي  ة ي حم       وأن النهي       ،ة ل على الزيارة السني 
  فيه ن  زيه ال هي تن  تح  مري،     التوفيق وباهللا   ،-إن شاء اهللا    -اجح    وهذا هو القول الر. 

J@J@J@J@J 
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]١٦٢[ عِب أَني هريةَر �،ِن ع  ِبيأَ$: الَ قَجالنِرسالْوا ِبعجنِإ فَ؛ِةازننْا ِإه 
تكاِل صفَ؛ةًح خيرقَ تدمونلَا ِإهِهي،نِْإ وت ِسك ِلى ذَوفَ؛ك شرت ضعونهع كُاِبقَ ِرنم#. 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الاإلسراع بالْ :ديثحجلْازة ِفي التجهيز وانشي إلَى القربم. 
J ْالمفراتد: 

وبسرعة  ، وهو يكون بسرعة التجهيز للميت،اإلسراع معروف :ازةنجأسرعوا بالْ
 .رةقبما إلَى الْهشي ِبما أو الْهالذهاب ِب
 لذا ؛ل عليهمح وبالكسر اسم للنعش الذي ي،تيبالفتح اسم للم :ازةنجبالْ

 والكسر لآللة أو ، الفتح للميت أنَّ: أي،فل لألسفل واألس، األعلى لألعلى:قالوا
  .ل عليهمحالذي ي للسرير

 : ا قال الشاعرذَهوِل
 ولمحاء مـى آلة حدبـيوما عل   طالت سالمته أنثى وإن  كل ابن 

ى عن فما م وإالَّ،ودقصم إذ هو الْ؛تيم اإلسراع يكون بالْوعلى هذا فإنَّ
 .اإلسراع باآللة

الح ازة إذا كانت من أهل الصنج الْ أنَّ:أي: #ةًحاِل صك تنْا ِإهنِإفَ$: هقول
 وإن كانت من أهل .#ِهيلَا ِإهونمدقَ تريخفَ$:  قال،ها إلَى خريونمدقَ فأنتم ت؛ريخوالْ
 .   تضعونه عن رقابكمرش فَ؛راد والشسالفَ

 ن  ملُّ كُهعمس يٍتوص ِبولُقُ تتلَِما حذَ ِإةَازنج الْنَّإ$ :ديثح ِفي الْاَءذا جهوِل
لَخِج الْالَّ اهللا ِإقناِإل ونكَنِْإ فَ،س انتاِل صالَ قَةًحقَ:ت ديوِنم.كَنِْإ و انغَت يراِل صٍةح 
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 .)١(#قِعص  هعمِ  س ولَ  و ،انَ سن  اإلِ  الَّ إِ يءٍ  ش لُّا كُ  هت و ص  عمس  ي. اه  بِ ونَ به ذْ ي ني  أَ ،اه لَيا و  ي : تالَ قَ
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
أمرباإلسراع بتجهيز الْج ارع الش جازةن،اب ِب والذهها إلَى مثوإذ ال؛ااه  

 ري غَك تنِْإ و،ِهيلَا ِإهونمدقَ تريخ فَ؛ةًحاِل صك تنْا ِإهنِإفَ$: ا قالذَه وِل؛فائدة ِفي بقائها
  .#مكُاِبقَ ِرن عهونعض ترش فَ؛كِلذَ

J ْفقه الديثح: 
 ،اد به اإلسراع بالتجهيزرمهل الْ :اد باإلسراعرمختلف أهل العلم ِفي الْا: أوالً

  ؟شيماد به اإلسراع بالْرمأو الْ
اد رم الْ إلَى أنَّبه وقد ذَ،ألمرينريد كال ا يج عرشم الْ أنَّ:والظاهر

 النووي حج وكذلك ر ،له على الوجوب    م وح،شي ابن حزم الظاهري   م اإلسراع بالْ
 .  #مكُاِبقَ ِرن عهونعض ترشفَ$:  لقوله؛شيماد باإلسراع اإلسراع بالْرم الْأنَّ

  .  منهما مطلوبا ال يبعد أن يكون كلٌّ:يوقال القرطِب
 . -إن شاء اهللا-اب و وهو الص:قلت
  ؟هل األمر باإلسراع للوجوب أو للندب :ثانيا
مله الْحجور على الندبمه،وح له ابن حزم على الوجوبم . 
 أبو داود عن ابن مسعود اهور ملها ماازة حني حنج ِفي اإلسراع بالْدرقد و: ثالثًا

  .)٢(#ِببخ الْونَد ام :الَ قَ؟ِةازنج الْع مِيشم الِْن عج  اهللاولَسا رنلْأَس$: قال
                                                 

والنسائي ِفي       ،  )١٣١٤(رقم    ،اءسازة دون الن    نجال الْ ج مل الر  ح : باب ،ائز نجالبخاري ِفي كتاب الْ    ) ١(
 .كثرينم الْدسن د ِفي باقي م   م  وأح ،)١٩٠٩(رقم   ،ازة نجة بالْ رع الس  : باب،ائز نجكتاب الْ 

داود ِفي  وأبو  ، )١٠١١(رقم   ،ازة ن جشي خلف الْ   م الْ  ِفي   اَءا ج  م: باب  ،ائز نجالترمذي ِفي كتاب الْ     ) ٢(
كثرين م ِفي مسند الْأحمدمام واإل، )٣١٨٤(رقم  ،ازةنج اإلسراع بالْ: باب،ائزنجكتاب الْ
من الصحاأللباِني ، ةاب فهعه اهللا-ضِحمِفي ضعيف سنن الترمذي-ر . 



  > ��������د��������א����م
١٣٧ 

 ترم$ :الَ  عن أبيه أنه قَ   ،ي موسى  بردة بن أِبي من حديث أبِ أحمدوأخرج 
 مكُيلَع :ج  اهللاولُس رالَقَ فَ:الَ قَ،ق الزضخ مضخم تةٌازن جج  اهللاوِلسرِب
 . )١(#دصقَالْ

  .ةولَعقُ تكون مالَِّتي السرعة :اد بالقصدرموالْ
اف خة يينتهي اإلسراع إلَى شد يث الح وذلك ِب:ا قال ابن دقيق العيدذَهوِل

منها حدوث مفسة بالْدمتي،وقد ج ايء اهللا لكل شلَعقدر   . 
ِإفَ$: ا قولهأمننْا ِإهت كاِل صفَ؛ةًح خيرقَ تدمونلَا ِإهأي- ِهي:قَ فأنتم تدمونا إلَى ه

 الَِّتية  فهذه العلَّ.#مكُاِبقَ ِرن عهونعض ترش فَ؛كِلى ذَو ِسو أَكِل ذَري غَك تنِْإو ،-خري
من أجلها أمأنَّ  وهو،باإلسراع رالْاَءقَ ب مت بني أهله بعد وفاته ليس فيه فائدةي، 

 والذهاب ، اإلسراع بتجهيزهاي هة حينئٍذكمِح الْإنَّ فَ،لكى معقول لذعنم وال
  .ا إلَى مثواهاهِب

 ،يِلع اي$: ه لَالَقَ جالنِبي   طالب أنَّي بن أِبيلديث عن عحوقد جاء ِفي الْ
.  )٢(#أًفْ كُاه  لَ تدج ا و ذَ ِإ  مي األَ  و ،ت رضا ح  ذَ  إِ ةُاز نجالْ   و ،تا آن  ذَ  إِ ةُالَ الص   : اهر خؤ ت   الَ ثٌالَ ثَ

 .  وباهللا التوفيق     ،ديث إلَى درجة الترك      حيبلغ بالْ      غري أنه ال   ،ا  ِفي سنده كالم    أنَّإالَّ

J@J@J@J@J 

                                                 

 ).٩٠ ص/٨ج(ائز نج الْ،"يباِنلفتح الرا" ، ِفي مسند الكوفينيأحمدمسند اإلمام ) ١(
)٢ (باب،الةالترمذي ِفي كتاب الص :م رقم  ، ِفي الوقت األول من الفضلاَءا ج)ِفي  و،)١٧١

 ،ائزنج ِفي كتاب الْهوابن ماج، )١٠٧٥(رقم ، ةازنج ِفي تعجيل الْاَءا ج م: باب،ائزنجالْ
واإلمام ، )١٤٨٦(رقم  بنحوه ، وال تتبع بنار،ترضؤخر إذا حة ال تازنج ِفي الْاَءا ج م:باب

 .ي األلباِنفهعديث ضح الْ،ةنجرين بالْشبمة الْرش ِفي مسند العأحمد
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١٣٨ 

]١٦٣[ع نس مةَرِن بج نالَ قَ� ٍبد :$لَّصيتو اَءر  ِبيجالنلَ عى امٍةأَر 
ماتاِسفَ ِفي ِنتقَ فَ،اهِفيام و ِطساه# . 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الموقف اإلمام من الْ :ديثحجنةاز. 
J ْالمفراتد: 

خرج م الذي ينه الدإ :اس قيلفَ والن، بسببه:أي :#اهاِسفَ ِفي ِنتاتم$: قوله
  .اهرأة بعد والدِتممن الْ

  ؟قهل بينهما فر :اهقد اختلف ِفي فتح السني وإسكاِن :فقام ِفي وسطها
 جلس وسطًا : يقال، السكون للمكان الذي بني شيئنيأنَّ: ���فرق بينهما 

 الكالم على "ةدالع"ي ِفي اِننع وقد أطال الص،ار وجلس وسط الد،بني الساريتني
 . فلرياجع؛ةسألَمهذه الْ
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
 ، - حذاء وسطها:يعِني-ا هِطسوى على امرأة ماتت قام ِفي لَّحينما ص جالنِبي  أنَّ

  .ل عند رأسهجى الرلَى علَّ أنه يقف إذا صدرا وم كَ،ة هذه هي السنوأنَّ
J ْفقه الديثح: 
يذ من الْؤخديث أنَّحلَّ موقف اإلمام إذا صى على رل يكون عند رأسهج، 
ى على امرأة يكون حذاء وسطهالَّوإذا ص.  

الْأنَّ: ��� ذلك لَلِّوقد ع مود به أن يكون اإلمام سترةً من النظر إلَى قص
  .رن هكذاست يكن يماء ِفي ذلك الوقت لَس ألن الن؛رأةمحجم الْ



  > ��������د��������א����م
١٣٩ 

 ؟ اد إذا كان قد وقعت هذه العلة أنه ينتفي بانتفائها رموهل الْ :قالوا
 جالنِبي  ى أنَّلَواألدلة تدل ع نطقت به األدلة،  بل يتبع ما، ال:ابوجالْ

اء و س،ة فهذه هي السن،رأةمط الْسرأة أو ومل وعجز الْج يقف عند رأس الرانَكَ
ات اهللا ولَص-ارع  فعلينا االمتثال ألمر الش، نعلمهامة ِفي ذلك أو لَكمِحعلمنا الْ

المه عليهوس- . 
 

 

 

 

 

J@J@J@J@J 
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]١٦٤[ع يِب أَنم ىوس عِدب قَِناهللا ب اَأل ٍسيشِرعنَّأَ$: � ير ج  اهللاولَس 
ِربِمئ ن:ِةقَاِل الص،الْ وِةقَاِلح،و ِةاقَّالش# . 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الالنهي عن هذه األمور :ديثح،والب اءة من فاعليهار. 
J ْالمفراتد: 
  ةُ القَ الص:   ا   وهو رفع الصوت     ، من الصلق  - بالسني    :ويقال  -اد  بالصيكون  رفع
 ؛اراء حمار أو ِبلق هو اإلحراق بالن الص ألنَّ؛ي هذا هو ما يظهر ِل،فيه إزعاج

ى عنمِب. ]١٩:األحزاب[ ﴾     ﴿: ىالَا قال تعذَهوِل
أنهلَّكَم تما ماوا فيكم كالما الذعوجع.  

  .ةصيبمحلق رأسها عند الْ تالَِّتيهي : ةالقَحوالْ
 .  ة أيضاصيبما عند الْه تشق ثوبالَِّتيهي  :ةاقَّشوال

 ،ى عنهاه اإلسالم ناَءا جم ولَ،ةاهليجوقد كانت هذه األمور مفعولة ِفي الْ
ذَّوحمنهار  . 

 من Tري إلَى اهللا بأن يقصد به الت  هو،اءة والتربيرمن الب :#ئِرب$: قوله
فعل مكَ، برئ منهن ا قالمِب عن نلقومهالَ اهللا إبراهيم أنه قَي : ﴿   
 وإظهار ،ةقَافَومري عدم الْبوالقصد من الت. ]٤:نةحمتمالْ[ ﴾    

  . منهأربتمالغضب من الْ
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
تبِبي أ رِمجالن منت سالْطَخ مصيبة الْ-صيبة ما من  وعمل فيها شيئً،-وتم

 .  وشق الثوب، وحلق الشعر،لق بالصوت الص: هيالَِّتيهذه األمور 



  > ��������د��������א����م
١٤١ 

J ْفقه الديثح: 
يذ من هذا الْؤخحديث تهيالَِّتيم هذه األمور حري :والْ،لق الص لقح، 

 :ؤمنمطلوب من الْم والْ،T وقعت بقدر اهللا الَِّتيوالشق تسخطًا للمصيبة 
الرا بالقَضفإن لَ،رد م؛ا يكن رضفليكن ص ابر،والر ض؛ربا مرتبة أعلى من الص 

الف ذلك ِخا فهو ِبضا الر أم،ةصيبم من الْةقَرة وحوع الصرب سكوت مع لَألنَّ
 الختار الثواب على ؛ منهدِق بني الثواب وبني إرجاع ما فُرييث يرى أنه لو خحِب

 ، والصرب على االبتالء فيه أجر عظيم، درجة عالية-اض الر:أي- فهو ،ذلك
فكيف بالر؟اض!!ِفي الْاَء وقد ج ظَ ِعنَِّإ$: ج ديث قولهحالْم جاِءزم الِْمظَ ِعع ِءالَب ، 

ا أَذَ اهللا ِإنَِّإوحقَب وا ابمالَتهفَ،م منِض رلَ فَيهالر اض،و منلَ فَطَِخ سهالس ١(#طُخ(. 
 . ة شيئًاصيبمط ال يرد من الْخس التبأنَّعلما 

 

 

J@J@J@J@J 

                                                 

 ِفي هوابن ماج، )٢٣٩٦(رقم  ،ى البالءلَرب ع ِفي الصاَءا ج م: باب،الترمذي ِفي كتاب الزهد) ١(
باب،نكتاب الفت :الص د واإلمام ، )٤٠٣١(رقم  ،الءرب على البمي باقي مسند األنصارِفأح، 

حسي األلباِننه. 
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]١٦٥[ع ناِئ عالَ قَل ةَشلَ$: تما اشى كَت ِبيكَ ذَجالنرب عِنض هِ اِئس 
ا  تت أَب ةَيب بِ  حم أُ و ةَملَ س م أُ تان كَ و .ةُ يارِ  م :ا ه  لَالُ قَ ي ، ةِ شبح  الْ ِضرأَ ا بِ  هين أَ  ر ةًيس ِنكَ
 ِكِئولَأُ :الَقَو، ج هأس رعفَر فَ،ايه ِفيراِوصتا وهِنس حنا ِمتركَذَ فَ،ةشبح الْضرأَ
 ِكِئولَ أُ،رو الصكلْ ِتيِهوا ِفرو صثُم ،داِجس مِهِربى قَلَوا عن بحاِل الصلُجم الريِه ِفاتا مذَِإ
 .# اهللادن ِعِقلْخ الْاررِش

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح: تحريالذين يفعلون  واإلخبار بأنَّ، البناء على القبورم 
ذلك هِشم رالْار خىالَلق عند اهللا تع.  
J ْالمفراتد: 

  .ائسن كَ:معها ج،هي معبد النصارى :الكنيسة
رأينفيه التعبري بالْ :اهمع عن الْجموجود ِفي اللغة وهذا م،ىثن. 

  . بالدهم:أي :ةشبحبأرض الْ
ال لَقَيهأي:ةاريا م :ت سى ِبما االسمذَه.  

لَوكانت أم سمة وأم حة أتتا أرض الْبيبحبةش:  
أملَا أم سةم:قَ فقد تدمت ترجما ِفي الْتهزء األولج.  
بنت أِبرملة  فهي :ا أم حبيبةوأمربي سفيان بن ح،ه رت مع زوجها اج

 جالنِبي    أرسل ثُم ،ا  ومات نصراني ،ا هوجر زصتن فَ،ةشب ح اهللا بن جحش إلَى الْ عبيد 
طالب وإلَية الضمري بكتاب إلَى جعفر بن أِبعمرو بن أمي ووكل  ،خطبهاى النجاشي ي 

نقلت إليه بعد   مثُ ،ا ابن عمها سعيد بن العاص         ه وعقد بِ   ،جعفر ِفي قبول النكاح عنه       
  .اشيجمهرها عنه النأأن 



  > ��������د��������א����م
١٤٣ 

 . مع أزواجهنهنهي ِفي هجرِت :#ِةشبح الْضرا أَتتأَ$: اهولُقَ
  .اوير فيهاص وكثرة الت،ال ظاهرهام ج:أي :اسنها من حرتكَذَفَ

ا ذَِإ -ِثنؤملْ ِلاِبطَِخ بالْ:يأَ- ِكِئولَأُ$: الَ وقَ،جالنِبي  :أي: فرفع رأسه
ميِه ِفاتمالر لُجاِل الصحب نى قَلَوا عِهِربم اِجسد، ثُمص ولْ ِتيِهوا ِفركالص وِكِئولَ أُ؛ر 
 .# اهللادن ِعِقلْخ الْاررِش

J ْالمعنى اإلجياِلم : 
باطل  ورد ال،ض عن النصح والتوجيهرم ما هو فيه من الْجالنِبي  يشغل ملَ

ى من سوء الَم عند اهللا تعها لَم واإلخبار ِب،ما يستحقونه من الذَّموذم أهله ِب
  .بلَنقَمالعاقبة وشر الْ
أم سلمة بنت أِب:مع زوجتيهفقد س ة الْي أميمخزي سفيان وأم حبيبة بنت أِب،ةومي 

كنيسة رأينها ة حني ذكرتا ة العبشميمس األموية بن عبد شبن حرب بن أميا
 خربا بأنَّ رأسه معفَر فَ، وأطرتا ِفي ذكر حسنها وتصاوير فيها،ةشبحبأرض الْ

 أولئك القوم كانوا إذا  وذلك أنَّ،ريخبمظهري يصحبه القبح الْمسن الْحذلك الْ
ماتفيهم الر لُجاِل الصاحبنوا على قربه مسجد .  

 ذلك العمل جالنِبي  م فقد ذَ؛ك باهللا ومن ذرائع الشر،ولكون ذلك بدعة
 وينسون خالقهم ،ون فيه تلك الصور ليعبدوهاروصهم ي لكوِن؛وذم أصحابه

ورازقهم الذي أحياهم وسيميتهم ويبعثهم ويلذلك فهم شرار ؛همازيهم بأعماِلج 
 .توفيق وباهللا ال،م على سوء صنيعهم وقبح عملهمهى جزاًء لَالَلق عند اهللا تعخالْ

J ْفقه الديثح: 
هي  ِفي ذلك ندر وقد و،م البناء على القبورحريديث تحذ من الْؤخي :أوالً

اد فيه على ز وأن ي،ى عن البناء على القرب والكتابة عليهه حيث نجالنِبي عن 
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 نْ أَج ىهن$: الَ قَ�ابر  جنع فَ،صصج وأن ي،ع أكثر من شربفَر وأن ي،ترابه
تجصقُ الْصبور،نْأَ وكْ يتبلَ عياه،نْأَ وي بنلَى عياه،نْأَ و١(#أَوطَ ت(.  

 .صصج يو أَ،ِهيلَ عادز يو أَ،ِربقَى الْلَى عنب ينْى أَهن$: ي لفظ للنسائيوِف
زادلَ سيانُمب نم أَ:ىوس وكْ يتبلَ ع٢(#ِهي(.  

ووردلعنب أحاديث ت مني خذ عليها الْتمفروى الترمذي ،اجد والسرجس 
لَ$: الَ قَباس عن ابن عبعنر ج  اهللاولُساِئ زقُ الْاِتروِربالْ ومِذِختينلَ عيا ه

 . )٣(#جرالس وداِجسمالْ
وهذه األمور تعمن البدع العظيمة الْد ؛باهللافضية إلَى الشرك مألن م إذا ه

ب؛وا على القربنات ذُخوه مازار،وز اروه،احبه الْ وطلبوا من صحائج من جلب و
 .ارضمافع ودفع الْنمالْ

اد رم والْ،اجد على القبورسمم بناء الْحريديث تحذ من الْؤخي :ثانيا
م يِه ِفاتا مذَ ِإِكِئولَأُ$:  عن ذلك بقولهج ارعر الشا عبذَه وِل؛ابدعم الْ:اجدسمبالْ

                                                 

الترمذي ِفي كتاب و ،جصيص القرب والبناء عليه النهي عن ت: باب،ائزنجمسلم ِفي كتاب الْ) ١(
د  موأح، )١٠٥٢(رقم  ،جصيص القبور والكتابة عليها ِفي كراهية تاَءا ج م: باب،ائزنجالْ

باقي مد الْسنوالنسائي ِفي كتاب الْ،كثرينم ج٢٠٢٨(رقم  ،البناء على القرب: باب ،ائزن(،  
 ).٣٢٢٥(رقم  ، ِفي البناء على القرب: باب،ائزنجوأبو داود ِفي الْ

والنهي عن الكتابة ، )٢٠٢٧(رقم  ، الزيادة على القرب: باب،ائزنجالنسائي ِفي كتاب الْرواه ) ٢(
 .صحيح .الى القبور أيضع
ورعند ابن ماجهد  :$نهى رنْ أَج  اهللاولُسكْ يتبقَى الْلَ عِربش الْ.#ٌءي جاَء : باب ،ائزنا جم

 ،ائزنجالترمذي ِفي كتاب الْو، )١٥٦٣(رقم ، ِفي النهي عن البناء على القبور وتجصيصها
 .صححه األلباِني، )١٠٥٢(رقم  ،والكتابة عليهاجصيص القبور  ِفي كراهية تاَءا ج م:باب

)٣ (قَتدم تخريانظر هج ،)١٣٢ص(. 
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الرلُجاِل الصحب نى قَلَوا عِهِربم اِجسد، ثُمص ولْ ِتيِهوا ِفركالص وك ِشِئولَ أُ،ررالْار ِقلْخ 
  .# اهللادنِع

كَوا ِفي الْملَ$: يديث اآلِتحعاهللا الْن يهودو النص؛ىارات وا قُذُخبأَور ِبنِهاِئيم 
ماِجسد# . 

 الذين يعملون أو          وأنَّ ،ل من أفظع األعمال وأقبحها        م هذا الع   ذ منه أنَّ   ؤخ ي:  ثالثًا  
    يسكتون عمن          يفعله سكوت الراضي ال يصلحون أن ي  س موا د اةع،  وال ي وز أن    ج

ي تذُخ  ة وا أئم، بل م فَن  ذلك فهو من شرار الْ  لَع ق لْخ،   وإن ز عأنه   م يت ى دعوةً إلَى بن
  .ضالل وصاحبها صاحب   ،ي على التوحيد فهي دعوة باطلة      فأي دعوة ال تنبنِ   ،اهللا

ن ان خاطئاج التبليغي منهجنهمي والْج اإلخواِننهم الْومن هنا تعلم أنَّ
  .يشتمالن على ضالل

 ونَفُوطَت ينى م يرانَ وكَ،ن البنا حاضر ِفي مشهد السيدة زينبسحفَ
 وال خطبة من ،ى عن ذلك ِفي موقف من مواقفههعرف أنه ن يم ولَ،بالقبور
 : بل وقع الشرك منه حني قال،خطبه
ا الْذَهحبيب معاألح اب قَبدح ضار  وساملَّ الكُحا قَ فيمدم ضى وجىر 

 رفَ وغَ،محهام وس،ولدم معهم حفل الْرض حج  رسول اهللا أنَّ:أي
ذنوبوهذا شرك أكرب!!مه . 

أما جماعة التبليغ فمسجدهم الذي انطلقت منه دعوتهم فيه خة قبورمس، 
اور عند القبور يلتمس ج وكان ي،ا إلياس كان قبوريمحمدج نهمومؤسس ذلك الْ

  .بركتها
إالَّ،وال الكالم ِفي أحد ،ي ال أريد الوقوع ِفي عرض أحدواهللا الشاهد أن  

ى الكالم ِفي لَإي لجئِن يم ولَ، ونصح للمسلمني،أن يكون ِفي ذلك مصلحة للدين
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  .الح يعتقدون فيهم اإلمامة والصنم ِلقح بيان الْهؤالء إالَّ
ا م كَ،ي على قربِنسجد الذي بمالة ِفي الْذ منه أيضا بطالن الصؤخي :رابعا

سي الْي ِفأِتيحاذَديث بعد ه.  
 ِهِربى قَلَوا عنب$: ذ من قولهؤخ وذلك ي،ورم الصحريذ منه تؤخي :خامسا

ماِجسد، ثُمص ولْ ِتيِهوا ِفركالص ور# . 
● وقد اختلف أهل العلم ِفي جاز تصوير ما الو ظل له بعد اتفاقهم على تم حري

لَالَِّتيور الص ا ظله:  
  .طلقًام ذلك محري إلَى تومب قَهذَفَ -
  .ازه مطلقًاو قوم إلَى جبهوذَ -
 ،ةيئَها إذا كانت الصورة باقية الْمق ِبلَّعت يمحري الت قوم إلَى أنَّبهوذَ -

 وهذا هو : قال، ذلكاز وإن قطع الرأس أو تفرقت األجزاء ج،ة الشكلائمقَ
 .  رجافظ ابن ححي عن الْاِننعلصى ذلك اكَ ح،األصح

 . ’ا. رم حاعلقً وإن كان م،ازن جمته إن كان فيما ي:والقول الرابع -
  .هناك فرق بني التصوير الذي هو الفعل وبني االستعمال: قلت

 كالسيوف   فيما يعمله اآلدمي      إالَّ ، فيحرم كله على القول األصح       : ا التصوير    أم فَ
 .   وكل ما يعمله بنو آدم من اآلالت وغريها،بيوت والسياراتاجر والنخوالْ

   روح فيه من الْ     ف فيما ال  لَوقد اختلف الس خلوقات كالشجر وما أشبه ذلك         م ،  
 ذلك ابن    الَ  قَن م ومِ ، ا ال روح فيه     ماز تصوير الشجر وغريه مِ       و  قوم إلَى ج  ب هذَفَ

 اس عب،  فقد و رلهالَقَ فَ، التصوير من إنه ال يعيش إالَّ     :الَ   وقَ،  أنه استفتاه شخص      د   :
  .#يِه ِفوح را الَم و،ِرجا الشذَه ِبكيلَع فَ؛دبالَ والًاِع فَتن كُنِْإ$

وردالْ وأنَّ،اس هذا القول بأنه اجتهاد من ابن عب النبوي يدل على ديثَح 
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 ،يِقلْخ كَقلُخ يبه ذَنم ِمملَظْ أَنمو$: ديث القدسيح ِفي الْاَءا جم كَ،منعه
 وأشار ،ة إلَى ما فيه روحرالذَّبفأشار . )١(#ةًريِع شو أَةًبوا حقُلُخي ِلو  أَ،ةًروا ذَقُلُخيلْفَ

عرية إلَى ما ال روح فيهبالش  . 
وح جر فيه ر بل الش، ال روح فيهرج الشق بأنَّدصحن ال ن ون:قالوا

     ﴿: ىالَ اهللا تعالَ وقد قَ،سبهح وله حياة ِب،سبهحِب
  .]٣٣:سي[ ﴾    

وهذا قول موهو الْ،اهدج فعل :أي- الفعل ق الذي تؤيده األدلة أنَّح 
اكب رم فيما يعمله بنو آدم كاألبنية وآالت الْ إالَّ،وز مطلقًاج ال ي-التصوير

 ،اتحفَّصم والْات باب ثة كالد  حد مرب الْ ح وآالت الْ  ،لطائرات   يارات وا  ثة كالس  حد مالْ
ى ولو كان  وز تصويره حتج فال ي؛ يكن من عمل ابن آدمم وما لَ،وما أشبه ذلك

   ﴿ :الَقَ فَ،حبساد بأنه يمج عن الTْ اهللا ر وقد أخب،ا ال روح فيهمِم
 . ] ٤٤: اإلسراء [ ﴾          

          ﴿:  ِفي سورة البقرةالَوقَ
               ﴾ 

 وذلك دليل على ما ،هبط من خشية اهللاة تارجِح بعض الْ فأخرب أنَّ.]٧٤:البقرة[
قَلَفيها من اإلحساس الذي خاهللا ه Tفيها . 

ا فيه تفصيل:ا االستعمالأمفهو أيض ،فقد ن ِبي ى هعن الصورجالن ،وأم ر 
 وال قربا ،اهسم طَجد صورة إالَّ ي على بعض أصحابه أالَّذَ وأخ،بطمسها وإزالتها

                                                 

 ،)٧٥٥٩(رقم  ﴾   ﴿: ىالَ قول اهللا تع: باب،البخاري ِفي كتاب التوحيد) ١(
م ما فيه صورة حريوان وتيحم تصوير صورة الْحري ت: باب،ومسلم ِفي كتاب اللباس والزينة

غري ممته٢١١١(رقم  ،ةن(،وأح مد ِفي باقي مد الْسنكثرينم. 




�	�א��������م�� <  
١٤٨ 

 يِلي ع ِلالَقَ :اج األسدي قاليهي الْ ففي صحيح مسلم عن أِب،اهو سمشرفًا إالَّ
 االًثَم ِتعد تالَّأَ: ج  اهللاولُس رِهيلَي عِنثَعا بى ملَ عكثَعب أَالَأَ$: � ٍباِلي طَِب أَنبا
  .)١(#هتيو سالَّفًا ِإِرشرا مب قَالَ و،هتسم طَالَِّإ

  .)٢(#اهتسم طَالَّ ِإةًور صالَو$: ي لفظ آخروِف
الَِّتيب قرام عائشة ذَوجكانت قد سترت به س هوتوهذا ،)٣(ا وفيه صورةه 

 ِفي الَِّتي الصور  ألنَّ؛ة أيضامرحا مه ليس فيها ظل أنِتيالَّ الصور يدل على أنَّ
القرام إناما كانت منقوشة نقش.  

وقد استثنى منه جواز االستعمال ما كان ِفي ثوب يمن كاُألتهر الذي ز
 ؛سادن وتتهما تهإن فَ،ة إذا كانت ِفي الوسادة أو الفراشور والص،تستر به العورة

لذلك جاستعمالُاز ها من أجل أنها تانه.  
ا يستثنِطى ما قُكذلك أيضطِّ وقُ، رأسهعت أجزاؤهع،فإنه ي وز استعمالهج ، 

 ثُم ، أن يأتيهج  اهللاولَس ردع جربيل وأنَّ:  على ذلك حديث الترمذيلَّا دمكَ
                                                 

والترمذي ِفي كتاب ، )٩٦٩(رقم  ، األمر بتسوية القرب: باب،ائزنجمسلم ِفي كتاب الْ) ١(
 : باب،ائزنج والنسائي ِفي كتاب الْ،)١٠٤٩(رقم ،  ِفي تسوية القبوراَءا ج م: باب،ائزنجالْ

فعتتسوية القبور إذا ربو داود ِفي الْأو، )٢٠٣٠(رقم  ،حوه نِفي تسوية القرب: باب،ئزناَج  ،
 .ةنجرين بالْشبمرة الْشد العسن ِفي مأحمد واإلمام ،)٣٢١٨(رقم 

والنسائي ِفي كتاب ، )٩٦٩(رقم ،  ِفي األمر بتسوية القرب: باب،ائزنجمسلم ِفي كتاب الْ) ٢(
 ).٢٠٣١(رقم  ، إذا رفعت تسوية القبور: باب،ائزنجالْ

، )٢١٠٥(رقم  ،لرجال والنساءل التجارة فيما يكره لبسه : باب،البخاري ِفي كتاب البيوع) ٣(
وكتاب ، )٥١٨١(رقم  ،ةعوا ِفي الد هل يرجع إذا رأى منكر: باب،ي كتاب النكاحوِف

 : باب،لزينة ومسلم ِفي كتاب اللباس وا،)٥٩٥٤(رقم  ، من التصاويرئ ما وط: باب،اللباس
تم تصوير صورة الْحريحباب ، والنسائي ِفي كتاب القبلة،)٢١٠٧(رقم  ،واني:الة إلَى  الص

 ).٧٦١(رقم  ،ثوب فيه تصاوير
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 ِفي البيت  من الدخول أنَّهعن وم،اَءبعد ذلك جاء إليه وأخربه بأنه ج و،أِت يملَ
 ، بالكلب فيخرجرمأْ فَ: أو قال له، بالكلب فأخرجرأم فَ، فيه صورا وأنَّ،كلبا
وأمء بالصور فتقطع رر١(ى تكون كالشجروسها حت(. 
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 أن اَءا ج م: باب، والترمذي ِفي كتاب األدب،كثرينم ِفي باقي مسند الْأحمدمسند اإلمام ) ١(
 ، وأبو داود ِفي  كتاب اللباس،)٢٨٠٦(رقم  ، كلبا فيه صورة والالئكة ال تدخل بيتمالْ

 ).صحيح) (٤١٥٨، ٤١٥٧(رقم ،  ِفي الصور:باب
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]١٦٦[ع ناِئ عالَ قَل ةَشالَ قَ:تر ج  اهللاولُسِفي م لَيِذ الَِّهِضر م 
قُيِمم نلَ$: هعاهللا الْن يهودو النص؛ىارات وا قُذُخبأَور ِبنِهاِئيمم اِجسالَقَ. دت: لَوالَو 
 .#داِجس مذَخت ينْ أَيِش خهن أَري غَ،هرب قَزِرب ُألكِلذَ

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح:ت حريبناء الْم مالقبوراجد على س. 
J ْالمفراتد: 

   .ج ي فيهض الذي توفِّرمود به الْقصمالْ: #هن ِممقُ يمي لَِذ الَِّهِضرِفي م$: قوله
الدعاء   أو ،ة اهللامح هو الطرد واإلبعاد عن ر :اللعن :  اهللا اليهود والنصارى    نعلَ

على اليهود والنصارى بأن يبعدهم اهللا ويطردهم من رحتهم، ا إخبار عن فهو إم
طرد اهللا إياهم من رحتهم،وإم ا داء عليهم بذلكع . 
 ،هقَبة تعليل للعن الذي سلَمجهذه الْ :#داِجس ممِهاِئيِبن أَوربوا قُذُخات$: قوله

 . ابد يتعبدون فيهاعا موهلُع ج: أي،اجدسوا قبور أنبيائهم مذُخم اته ألن:أي
 : ةحيحالص الرواية  :#دا جِ س م ذَخت  ينْ أَ يشِ  خهن  أَ ري غَهر ب قَزِرب ألُ  كِل ذَ الَولَ و $: قالت  

ي بضم الِْشخاء وكسر الشني الْخمعجوخشي ،ل خشيت عائشة : أي،ةم 
الصحابة أن يتاذَخمسجد ،ا لَ فكان ذلك مانعم من إبرازهه . 

J ْفقه الديثح: 
 سواء ،اجد على القبورسمم بناء الْحريديث تحذ من هذا الْؤخي :أوالً

 نم ِلجالنِبي م من لعن حرياد التفَست وي،كانت تلك القبور قبور أنبياء أو غريهم
 فلذلك كانوا ملعونني بفعل ، عملهم هذا ذريعة إلَى الشرك باهللا ألنَّ؛يفعلون ذلك
 .هذه الذريعة
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قَ: اثانيرالْ أهل العلم أنَّر ؛سجد إذا أحدث على القربمو جهدم ب 
 .سجدم إخراج رفات القرب من الْبج و؛سجدم القرب ِفي الْلَِع وإذا ج،سجدمالْ

 ولكن ،اهاِت وليست شركًا بذَ،ةمرحاجد على القبور بدعة مسمبناء الْ :ثالثًا
  .ل به إليهصوت من أجل ما يمرلذلك ح ف؛لكونه يكون ذريعة إلَى الشرك

عل  أو ج،ي على القربِنسجد الذي بمالة ِفي الْم الصحريذ منه تؤخي: رابعا
 سواء كان القرب سابقًا ،سجدمالة ِفي ذلك الْ وهذا يؤدي إلَى بطالن الص،فيه قرب
سجد أو ِفي مي قبلة الْ وسواء كان القرب ِف،هئ أو وضع فيه بعد بنا،سجدمعلى الْ
 . كم هو األحوطح ولعل هذا الْ،غريها

ذَوهالْ بعض أهل العلم إلَى أنَّب محرالة هو م الذي يؤدي إلَى بطالن الص
  . بعض أهل العلمالَى هذا م وإلَ،سجدمما إذا كان القرب ِفي قبلة الْ

 ؛سجد أو غريهامالْولكن األحوط القول بالبطالن سواء كان القرب ِفي قبلة 
 .#داِجس ممِهاِئيِبن أَوربوا قُذُخ ات؛ىارصالن وودهي اهللا الْنعلَ$: ج لقوله

ا صالة  أم،الة ذات الركوع والسجودنهي عنه هو الصماألمر الْ :خامسا
 جالنِبي   بدليل أنَّ؛حيحع منها على القول الصمن وال ي،ةودقصائز فليست منجالْ

الْقرب ى على لَّصالَِّتيرأة م قُ كانت تالْ م م سجد،ى على قرب أم سعد بنلَّ  وصع بةاد ، 
ا ليس فيها ركوع ه ألن؛ة ليست داخلة ِفي النهيازنج صالة الْوهذا يدل على أنَّ

  .وال سجود
ومن هنا نعلم خطأ مأدخل صالة الْن جا يظهر من  وهو م،ازة ِفي النهين

  .- اهللارِحمه-كالم ابن دقيق العيد 
اذهم لقبور أنبيائهم خ لليهود والنصارى بسبب اتجالنِبي  نعلَ :سادسا

موذلك ِل،اجدس فكم قد رأى الناس من قبور ،ا يؤدي إليه من الشرك األكربم 
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 الناس ارص فَ؛نيتاجد بعدما بسم أو أدخلت ِفي الْ،اجدست عليها مئأنش
يطَتِبونَفُو اه،وي إليهاونَلُّص ،ويسألون أصحاب ها ما ال يمن اهللا ل إالَّأَس T. 

 ،ا األمرذَه ِبجالنِبي  مد اهتقَلَ فَ،وقرب غريه جالنِبي ال فرق بني قرب  :سابعا
وخافأن ي تاذَخاللَّ$: الَ وقَ، قربه عيدهالَم ت جقَلُع ي ِعِرباياللَّ،د هالَم ت جقَلُع ي ِرب
ثَوا ينعبد#.خوفًا من أن تقع أم ته ِفي الشذَّرك الذي حوأرسل الرسل ، اهللا منهر 

 . للتحذير منه
سجد ِفي م القائمني على بناء الْمهألْفَ، ج هلقد استجاب اهللا دعاء نبي :ثامنا

منع من ي صاحبيه مثلثًا يرببنوا على قربه وقَلك أن يمعهد الوليد بن عبد الْ
  . وجعله مسجدا،استقباله

  :لذلك يقول ابن القيم
 انردـ جٍةـثَالَثَ ِبهـاطَـحأَو  هاَءـع دنيِمالَ العب رابـجأَفَ

هد  ِفي علَصا حذَه فَ؛سجدم وصاحبيه الْجالنِبي ا إدخال قرب أم :تاسعا
سيب م ومنهم سعيد بن الْ- وغضب منه خيار التابعني،لكم بن عبد الْالوليد
 يكن أحد يستقبل م أنه لَ إالَّ، أهل العلم هذا التصرفا يكن برضم ولَ-وغريه

 ِفي جر داخالًحعل ما وراء الْ ج؛ا صارت التوسعة ِفي عهد األتراكملَ فَ،رجحالْ
  .ا ولكنه بعيد عن القبور جد،سجدمالْ

وكذلك ، فقد أنشئت ِفي القرن السابع، فوق القربالَِّتيا إنشاء القبة وأم 
ا أنأيضا لَهتكن برضا أهل العلمم ،وإن ا كانت من فعل قوم بعيدين عن العلم م

 ومنذ دخلت الدولة لَصا ح ملَص وقد ح،ةحيح والعقيدة الصقحوبعيدين عن الْ
مني وهي دائبة رحلك عبد العزيز وباألحرى استولت على الْمالسعودية ِفي عهد الْ

 . كنيربتمحني والْسمتم ومنع الْ، ِفي نشر عقيدة التوحيد- هللادمحوالْ-
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وقد تبينمن هذا العرض أنه ال ح ة ألحد ِفي كون القبور أدخلت ِفي ج
ا كانت م وإن،ة من أهل العلمورش تكن عن مما لَه فقد علم أن،سجدمجانب الْ

 . وباهللا التوفيق،لتزامهم بالعقيدة ضعيفامن تصرفات أقوام 
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]١٦٧[ع نع ِدب ِناهللا بم سوٍدع �،ِن ع  ِبيأَجالن نلَ$:  الَ قَهيِمس نا من 
ضرالْب خدود،و شالْق جيوب،و دا ِبعدعى الْوِلاِهجِةي#. 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح: تحريصيبة الْم هذه األفعال عند نزول موتم. 
J ْالمفراتد: 

 كثريا إنَّ فَ،تيموت الْمحصل عندما يود منه الذي يقصمالْ :وددخضرب الْ
من النساء يضربن خدودهن،وي خمشن وجوههن،ويشققن ج يوبهن 

 فإذا ، يدخل منها الرأسالَِّتييب هو الفتحة جالْ :#وبيج الْقشو$: هقول
حثي على رأسها   وت، منهجر خى تا حتهوباء تشق ثَس بعض النإنَّة فَصيبموقعت الْ

 .لُِولْو وت، وتصيح،التراب
ة يفعلونه من اهليجهو ما كان أهل الْ: #ِةيِلاِهجى الْوعدا ِبعدو$: قوله

 . وما أشبه ذلك، واسنداه، واناصراه، واجباله:هموِلقَ
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
تبِبي أ رِمجالن منض رالْب خدود،وش الْق جيوب،ود ا ِبعدعى الْوج؛ةاهلي 

ألن ذلك تسلَ$:  فقال،ط لقضاء اهللا وقدرهخيِمس نا منض رالْب خدإلَخ#. ..ود . 
J ْفقه الديثح: 

ديث حالْكرت ِفي  ذُالَِّتي ال ص ِخم هذه الْحريديث ت ح ذ من هذا الْ ؤخي :أوالً 
 ،  وحثي التراب على الرأس، ونتف الشعور،وبيج الْق وش،وددخمن ضرب الْ

 ،ةاحي النمرح فاإلسالم ،ط بالقدرخس عن الت تنبئُالَِّتيوما إلَى ذلك من األمور 
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وحرملَاكَ ما شالَِّتيا من هذه األمور هتنبئ عن الت سخط وعدم الرا بالْضمورقد، 
رب على قضاء اهللا وقدرهبل وعدم الص . 

 اهوديث الذي رح ِفي الْاَء وقد ج،ائر هي والنياحةبهذه األعمال من الكَ: ثانيا
  .)١(#ٍبر جن ِمٍعرِد و،اٍنرِط قَن ِمالٌبرا ِسهيلَع وِةاميِق الْمو يامقَ تبت تما لَذَ ِإةُحاِئالن$: مسلم

 ، بها وعدم رضT،ط لقدر اهللا خسا تهت هذه األمور ألنمرا حمإن: ثالثًا
ا  البنته حينمج الَ قَد وقَ،Tسلم أن يرضى بقدر اهللا موالواجب على الْ

أرسلت إليه تدعوه وتا لَخربه أن صبيا لَها أو ابنا ِفي الْهالَقَ فَ،وتمالر ج ولُس :
$ِجارلَ ِإعيأَا فَهِبخرِهللانَّا أَه ا أَ مذَخلَ وها أَ مطَعلُّكُى وٍء شِعي ندأَ ِبهٍلجم سفَ،ىم مرا ه
 . )٢(#بِستحتلْ ورِبصتلْفَ

اهللا   ِق ات،ِهِذا هي$: اه فقال لَ،ا وهي تبكي على القربه ِبر مالَِّتيا وأمره للمرأة همره لَفأ
والَقَ فَ.يِرِباصلَ ِإ:تيكع ِإي فَننلَك مت صِبب ِصملَ فَ.يِتيبلَيلَا ِقم ِإ:اه نهر ج  اهللاولُس. 
 مي لَن ِإ، اهللاولَس را ي :تالَ قَ  فَ،ن ي ابِ و ب ِهتِ ي  ب دن  عِ دجِ  ت ملَ فَ،ر ذِ تع ت لِ ِهتِ ي لَى ب   ِإت بهذَ
  . تهميع أمج هو أمر ِل.#ىولَ اُألِةمد الصدن ِعربا الصمنِإ :الَقَ فَ.كفِْرعأَ

                                                 

  ، ائز نج ِفي كتاب الْ   هوابن ماج  ، )٩٣٤( رقم   ،ةاح ي التشديد ِفي الن    :  باب ،ائزنجمسلم ِفي كتاب الْ    ) ١(
 .األنصارد سن  باقي م د ِفي م وأح  ، )١٥٨٢، ١٥٨١( برقم   ،ة بنحوه اح ي ِفي النهي عن الن    :باب

رقم  .#ِهيلَ ع ِهِله  أَاِءكَ  بِضعبت ِبيم الْبذَّعي$: جالنِبي  قول : باب،ائزنجالبخاري ِفي كتاب الْ) ٢(
ي كتاب  وِف،)٦٦٠٢(رقم  .﴾    ﴿:  باب،ردي كتاب القَوِف، )١٢٨٤(

ومسلم ِفي ، )٧٣٧٧(رقم  .﴾     ﴿ :ىالَ قول اهللا تع: باب،التوحيد
 : باب،ائزنج والنسائي ِفي كتاب الْ،)٩٢٣(رقم  ،تيم البكاء على الْ: باب،ائزنجكتاب الْ

رب عند نزول الِْفي األمر باالحتساب والصموأبو داود ِفي الْ، )١٨٦٨(رقم  ،ةصيبجائزن، 
 اَءا ج م: باب،ائزنججه ِفي الْوابن ما، )٣١٢٥(رقم  ،اهعنمت ِبيم ِفي البكاء على الْ:باب

 .د األنصارسن ِفي مأحمدواإلمام ، )١٥٨٨(رقم  ،تيمِفي البكاء على الْ
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وت مالْت عند  يمن على ما يقوله أهل الْ    ؤمالئكة ت م الْديث أنَّ حوجاء ِفي الْ
ا ض يكن الرم فإن لَ،اضى باإلنسان الر وعلى هذا فاألولَ-ر من خري أو ش:أي-

ربفالص،ابر موعود باألجر والعوض من الْ فالصمةصيب.  
ا الْأممتسخاعي بدعوى الْط  والدجةاهلي،فإنه ال ي رمن قَد ر اهللا شيئًاد، 

ة ودوعمالْة صيب محرم من أجر الْ   وعلى ذلك فهو ي  ، على رغم أنفه     اهللا نافذ  رد قَإنَّفَ
ي الْ وِف،ابرينللصذَِإ$ :ديث قالحا ماتلَ والْد عاهللا ِلالَ قَِدب قَ:ِهِتكَِئالَم بضتملَ ود 
عفَ؟يِدب ونَولُقُي:ن عفَ.م قَ:ولُقُي بضتثَم مفُةَر فَ؟ِهاِدؤ ونَولُقُين عفَ.م ولُقُي:الَا قَاذَ م 
عفَ؟يِدب ونَولُقُي:ِم حدك،و استرجفَ.ع اهللاولُقُي :اب وا ِلنعِدبي با ِفي الْيتجِةن،و سموه: 
بيالْت ح١(#ِدم(.  

سلم أن م وعلى العبد الْ،طنيخستم وذاك عقاب الْ،ابرينا ثواب الصذَهفَ
ت على نفسه ثواب وفَ ي وأالَّ،اددري والسخا فيه الْم التوفيق ِلTهللا يسأل ا

 .  فيجمع على نفسه مصيبتني،اهة بعد أن أصيب ِبصيبمالْ
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 أحمدواإلمام ، )١٠٢١(رقم  ،ة إذا احتسبصيبم فضل الْ: باب،ائزنجالترمذي ِفي كتاب الْ) ١(
 . وحسنه األلباِني.ِفي مسند الكوفيني
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]١٦٨[ع ِب أَني هريالَ قَ:الَ قَ� ةَرر ج اهللا ولُس :$منِه شالْد جنةَازح ى ت
يىلَّصلَ عيلَ فَ؛اهِقه ياطٌر،و منِه شدها حتى تفَدلَ فَ؛نِقه ييلَ ِق.اِناطَر :وِقا الْمي؟ اِناطَر
 . #ِنييمِظع الِْنيلَبج الْلُثِْم: الَقَ

ِلومأَ$: ٍمِلسصغرهأُلُثْا ِمم ٍدح#. 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الفضل اتباع الْ :ديثحجنةاز. 
J ْالمفراتد: 
مشهد الْن جأي :ازةن:ح ضروالْ،اه جنة هي جثة الْازمت الْية إلَى ولَنقُم

 .ائزنجم ذلك ِفي أول كتاب الْدقَ وقد ت،القرب
 . فن يكون بتسوية التراب عليهاالد: #نفَدى تتح$: قوله

ا مهديث أنح ِفي الْدر لكن و،اهم اهللا أعلم ِب،جزءان من األجر: القرياطان
 أمور اآلخرة ِفي الثواب والعقاب فوق  وهذا يدل على أنَّ،لني العظيمنيبجمثل الْ

ما يتصلَ$: ج  ومثل ذلك قوله،ر اإلنسان من أمور الدنياووي لَعالْم مارب يني ِيد 
  .)١(#ِهيد يني برم ينْ أَن ِمها لَري خنيِعبر أَفِق ينْ أَانَكَ لَِه؛يلَا عاذَي ملِّصمالْ

                                                 

ومسلم ِفي ، )٥١٠(رقم  ،يلِّصمي الْدار بني يمم الْثْإ : باب،الةاب الصالبخاري ِفي كت) ١(
منع الْ: باب،الةالص مار بني يي الْدم٥٠٧(رقم ، يلِّص( ،باب،الةوالترمذي ِفي الص :ا  م
ِفي كَاَءج اهية الْرمرور بني يي الْدمباب، والنسائي ِفي كتاب القبلة،)٣٣٦(رقم  ،يلِّص : 

 ،الة وأبو داود ِفي الص،)٧٥٦(رقم  ،ترتهي وبني سلِّصمي الْدور بني يرمِفي التشديد ِفي الْ
 ِفي كتاب إقامة ه وابن ماج،)٧٠١(رقم  ،يلِّصمي الْدور بني يرم ما ينهى عنه من الْ:باب
الصلي : باب،ة فيهاالة والسنصي الْمدور بني يروموطأ اإلمام مالك ِفي ، )٩٤٥(رقم ، الْم

= 
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 . #يفًاِر خنيِعبرأَ$: وذكر ِفي بعض الروايات
J ْالمعنى اإلجياِلم : 

ى   حت-سلممة الْازن ج:أي-ازة نجة الْعابتديث الترغيب ِفي محِفي هذا الْ
يى عليهالَّص،وحت ى تفَدِل؛ن لعظيما فيه من األجر ام . 

J ْفقه الديثح: 
 فله ؛ عليهاىلَّصى ية حتازنج تبع الْن مديث أنَّحذ من هذا الْؤخي :أوالً

 وقد ،زءان من األجرا جم وه، فله قرياطان؛نفَدى ت تبعها حتن وم،قرياط واحد
 . لني العظيمنيبج بالْمثالً

ا  أم،انا واحتسابا ليس إالَّمة إيازنجلْ تبع انم هذا األجر حاصل ِلأنَّ: ثانيا
منتبعها م ج؛ة ألهلهالَامفهذا ال ي دىر:حصل له األجر أم ال؟  هل ي 

اء دون ربائز األشراف والكُن الناس حيشدون ِفي جوف اآلن أنَّعرمالْ: ثالثًا
ل ينبغي أن يكون اتباع  ب، وهذا أمر ال ينبغي،كراملي الذِّاء وخرقَغريهم من الفُ

ات غَز ونعوذ باهللا من ن،ودوعم وحصول األجر الْ،ود به االحتسابصقْة مازنجالْ
انيطَالش،ون زات اإلنسانو،ونسأل اهللا أن تكون أعمالنا خ ة لوجههالص، 

  .ا ما عندههمقصودا ِب
ولَّصلَى اهللا عِبى ندنا يمحم،ِهى آِللَ وعو صِهِبحو ملَّس. 
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= 

، )٣٦٥(رقم  ،يلِّصمي الْدمر أحد بني ي التشديد ِفي أن ي: باب،الة للصالنداءكتاب 
والدكراهية الْ: باب،الةارمي ِفي كتاب الص مرور بني يي الْدمواإلمام ، )١٤١٧(رقم  ،يلِّص

  .امينيد الشسن ِفي مأحمد



  > ��������د��������א����م
١٥٩ 

ì^{{{Òˆ{{Ö]�h^{{jÒ� 

 الواجب ،ارعن من الشعيمال الْموض ِفي الْفرم الْقح هي الْ:تعريف الزكاة
  .ه عند تعلق الوجوبؤإعطا

 :  شيئنييشملومعناها  ●
١- النالذي هو الزيادة:اءم .  
  .اصيعملْس ان هي التطهري من دالَِّتي :ةرهوالطُّ -٢

          ﴿:  يقول�واهللا 
  .]١٠٣:التوبة[ ﴾     

  .اصيعما من الْهره طَ: أي.]٩:الشمس[ ﴾   ﴿: ويقول
 . بالْمعاصيا هسن د:أي. ]١٠:الشمس[ ﴾   ﴿

ندي  ي حينما يكون ع  إن:اء قد اعترض عليه بقول القائل مى النعنمفالزكاة ِب
 ،) رياال٢٥ً (ة وعشرين رياالًمسخق منها ِبدصأت فَ،) ريال١٠٠٠(ألف ريال 

  ؟اءمى النعنما ِبهنإ :الُقَ فكيف ي؛تصقَا تكون قد نهإنفَ
أو ، ف سببهلُّخ عند تف إالَّلَّخت بأمر ال يج ارع إخبار الش إنَّ:وأقول

وجود مانع من منَّ وال شك أ،انعهوالص ة سبب ِفي زيادة الْقَدال إذا كانت م
ا انه ون، قد أمرنا باإلنفاق إنفاقًا باعتدال� فاهللا ،رعاوب شطلُمعلى الوجه الْ

 ؛ Tاصدين بذلك وجه اهللا  قَ،وعشرمحن أنفقنا على الوجه الْ فإن ن،عن التبذير
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  .ىعن وماسال ِحم قد عملنا السبب الذي به يزيد الْ نكونفإننا
وإن نحنم ؛ا ذلكنعننكون ا  فإنقد عملنا السبب الذي يف لَوجب الت

 مكُثُدحأُ و،نِهيلَ عمِسقْ أُةٌثَالَثَ$:  إذ يقولج  اهللاولُس رقد وص،المونقص الْ
يثًا فَِدحظُفَاحالَقَ ،وه: مقَا نصالُ مع ِمٍدب نص ٍةقَد،ِل ظُالَ ومع بدلَظْ مفَةًم صبرلَ عي؛اه 
#... از اهللا ِعهاد زالَِّإ

)١(.  
فأخبِبي  رالْ أنَّجالن الْالَم متصدق منه يجعل اهللا فيه البة فينمو ويزيدكَر ، 

 ،ط عليه اآلفاتلِّس وي،حقمى زكاته يوجب اهللا فيه الْؤد الذي ال تالَم الْوأنَّ
ويط على صاحبه الْلِّسمالَِّتيائب صهذا ِفي ، نسأل اهللا العفو والعافية،جتاح ماله ت 

ةالزيادة الدنيوي.  
 أم   ا ِفي الز     ا بقوله          ف :ة يادة األخرويج  قد أخرب عنها الشارع أيض : $من  ت ص دبِ ق ع لِ د  

 تمِ ٍةمر  كَ ن طَ ٍبس  ٍبي  -الَو  قْ يالطَّ   الَّ اهللا إِ  لُ ب ي نَّإِ فَ -ب  اهللا ي  قَتلُب ا بِ ه ِهينِ ِمي،  ثُم ي  رب ا لِ  يههِ بِ احِ ص  
  ).١٤١٠( هذا لفظ البخاري رقم         .)٢( #ِلب ج الْ  لَثْ مِ ونَ كُى ت  ت ح هولُ  فَمكُ د حي أَ ب ر ا ي مكَ 

وقد تن من هذا أنَّبيم عنى النملَّاء الذي دا اصل فيه عليه اسم الزكاة ح
 . ىالَبتغيا بذلك وجه اهللا تع م،وعشرمإذا كان صاحبها قد أنفق على الوجه الْ

                                                 

)١ (روباب،ذي ِفي كتاب الزهد الترماه :م رقم  ، مثل الدنيا مثل أربعة نفراَءا ج)٢٣٢٥( ،
 ).صحيح( .امينيد الشسن ِفي مأحمدواإلمام 

)٢ (رواهباب،اةكَ البخاري ِفي الز :الص رقم  ،ة ِفي كسب طيبقَد)طبعة ) ١٤١٠طبع الْم
 ،)١٠١٤(رقم ، ب وتربيتهاالكسب الطي منة قَدلصا قبول :باب، ومسلم ِفي الزكاة ، السلفية

وأحمد ِفي باقي مد الْسنكثرينم،ور وباب، الترمذي ِفي كتاب الزكاةاه :م ِفي فضل اَءا ج 
الص٦٦١(رقم  ،ةقَد(،والن باب،ائي ِفي الزكاةس :الص رقم  ،وللُة من غُقَد)ماجه ِفي  وابن،)٢٥٢٥ 

 ،ةقَد ِفي فضل الص: باب،ارمي ِفي الزكاةوالد، )١٨٤٢(رقم  ،ةقَد فضل الص: باب،الزكاة
 ).١٨٧٤(رقم ، ةقَد الترغيب ِفي الص: باب،الْجامع ومالك ِفي كتاب ،)١٦٧٥(رقم 
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أم ها طُا كونهمن جهة تطهريها للمال الباقي بعد :ة فهو يالحظ من جهتنير 
الالًالزكاة يبقى حا نقيا طيب،ومن ناحية أخرى فهي تطهر م اعطيه،طَ تهه من ر
قني هللا دصتمجعله ِفي صفوف الباذلني الْ وت،ا أقواماه اهللا ِبمذَ الَِّتيرذيلة البخل 

رب ني مِ الَ  الع، وقد ات ضا ذكر     حما يتعلق بِ   ِبم ا االسم من الْ   ذَهم والْ-ي  انِ عح مهللاد - . 
 

 

 

 

 

J@J@J@J@J 
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]١٦٩[ع نع اِهللا ِدبِن بع الَ قَ:الَ قَب اٍسبر ِلج اهللا ولُس ماِذعِن ب 
جِحٍلب ينب ثَعلَى الْ ِإهيِإ$ :ِنمنكس ي قَأِتتا أَومِكلَه ئْا ِجذَِإ فَ،اٍبتتهفَم ادعهنْلَى أَ ِإم 
يشهلَ ِإ الَنْوا أَداهللاالَّ ِإه ،نَّأَ  وم حما ردنِْإ فَ، اهللاولُسه  طَ أَموا لَاعِلذَ ِبكأَ فَ؛كِبخره م 
 ؛كِلذَ ِبكوا لَاعطَ أَم هنِْإ فَ،ٍةلَيلَ وٍمو يلِّ ِفي كُاٍتولَ صسم خمِهيلَ عضر فَد اهللا قَنَّأَ
 م هنِْإ فَ،مِهاِئرقَى فُلَ عدرت فَ،مِهاِئيِنغْ أَن ِمذُخؤ تةًقَد صمِهيلَ عضر فَد اهللا قَنَّ أَمهرِبخأَفَ
  اِهللانيبا وهني بسي لَهنِإ فَ؛وِملُظْم الْةَوع دِقات و،مِهاِلوم أَماِئركَ واكيِإ فَ؛كِلذَ ِبكوا لَاعطَأَ
#ابجِح

)١(. 

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح :أصول الدباألهم فالْء وبيان البد،ةعو همم.  
J ْالمفراتد: 

 معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس األنصاري :أقول: #ٍلب جِن باِذعمِل$: قوله
 ، شهد بدرا وما بعدها،ابةح من أعيان الص، مشهورالرحمنجي أبو عبد زرخالْ

 .ي عشرةاِنمام سنة ثَ مات بالش،ى ِفي األحكام والقرآنهنتموكان إليه الْ
 ).٦٧٧١ة م ترج/تقريب(

 ولعله بعد ،نماختلف ِفي وقت بعثه إلَى الي: #ِنميلَى الْ ِإهثَع بنيِح$: قوله
 .ة الوداعج بعد ح: وقيل. هو بعد غزوة تبوك: وقال بعض أهل العلم،الفتح

                                                 

، وذكر أرقاما أخرى وأقربها إلَى )١٤٩٦ و١٤٥٨ و١٣٩٥(البخاري ِفي كتاب الزكاة رقم ) ١(
 .باب أخذ الصدقة من األغنياء فترد إلَى الفقراء) ١٤٩٦(هذا اللفظ ما ذكره ِفي رقم 

) ٢٢٨ ص١ج(وأخرجه مسلم ِفي أول كتابه، باب الدعاء إلَى الشهادتني وشرائع اإلسالم  
 .واردة، وللحديث ألفاظ متعددة وكلها تؤدي الْمعِنى وكلها    )٣١ و ٣٠ و٢٩(ورقم الْحديث  
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 .  أنه قبل ذلك:والصحيح
ا أهل كتابتأِتإنك سِبي إخبار : ي قومِلجالن ماذ ِبعا من أجل أن يأخذ ذَه

 . مِهاظرِتنمأهبته ِل
: # اهللاولُسدا رمح منَّأَ و، اهللاالَّ ِإهلَ ِإ الَنْ أَشهادِةلَى  ِإمهعاد فَمهتئْا ِجذَِإفَ$: قال

  .ى إليهعد هاتني الشهادتني هي أول ما يهذا يدل على أنَّ
 ِفي اٍتولَ صسم خمِهيلَ عضر فَد اهللا قَنَّ أَمهرِبخأَ فَ؛كِلذَ ِبكوا لَاعطَ أَم هنِْإفَ$

 ذُخؤ تةًقَد صمِهيلَ عضر فَد اهللا قَنَّ أَمهرِبخأَ فَ؛كِلذَ ِبكوا لَاعطَ أَم هنِْإ فَ،ٍةلَيلَ وٍمو يلِّكُ
 اكيِإ فَ؛كِلذَ ِبكوا لَاعطَ أَم هنِْإ فَ-:إلَى أن قال- مِهاِئرقَى فُلَ عدرتو ،مِهاِئيِنغْ أَنِم
كَواِئرأَم مِهاِلوم#.   

ال ذات اللنب من مة من الْوبحبم وهي الطيبة الْةممع كريج: الكرائم
 . اشيةمالْ

 فإنه ليس ،ا ِفي ترك الظلمه اجتنب أسباب:أي:  #وِملُظْم الْةَوع دِقاتو$: قوله
 . بينها وبني اهللا حجاب

J ْالمعنى اإلجياِلم : 
وصنعاء  ن وهي جهة خوالن     م بن جبل إلَى جهة من الي       اذَ ع م جالنِبي    أرسل  
أوصى   وقد ،اذية للبحر   حم كما أرسل أبا موسى على الناحية الغربية الْ           ،وتعز إلَى عدن   

مإنَّ فَ،اذ بن جبل بأن يستعد لدعوه أهل الكتابعد عوتهحتاج إلَى استعدادم ت، 
وأمرلشهادتني أن يبدأ باه، الصالةثُم ، ثُماةكَ الز،ون ؛اه عن أخذ كرائم األمواله 

 دعوته   وأنَّ،ابةجستظلوم له عند اهللا دعوة مم والْ،ألن أخذها نوع من الظلم
خرق الْتح؛بجلذلك فإن ها ينبغي أن تىقَت.  

 . وباهللا التوفيق




�	�א��������م�� <  
١٦٤ 

J ْفقه الديثح: 
ختص     وال ي  ، اةع ى وإرسال الد     الَة إلَى اهللا تع     عومام بالد    ذ منه عناية اإل       ؤخي  :أوالً  

 يكثر الَِّتيات معجتمالْاة إلَى  ع جب إرسال الد    بل ي   ،ار فَّذلك بإإلرسال إلَى القوم الكُ       
ى ولو كانوا مسلمني ِفي ة حتد باألحكام اإلسالميهل والظلم وعدم التقيجفيها الْ

 . ةيِوهاالسم والْ
جب ا يمهه ِلنب وأن ي،ة إلَى اهللاعو أرسله للدنموصية اإلمام ِل: ثانيا

    .#اٍبت ِكلَهما أَوي قَأِتت سكنِإ$ : لقوله؛االستعداد له
م فيها دقَة بأن يعو ِفي الدام وهذا ع،هممم األهم على الْة بتقديصيالو :ثالثًا

 وتوحيد ،ةا كتوحيد األلوهيه ِببد إالَّصح إسالم الع ال يلَِّتياائد قَ وهي الع،األهم
األسماتفَاء والص،وتعريف ما ي ناقض الشادتنيه . 

  وأنَّ، اهللا شهادة أن ال إله إالَّ:ى إليه هوعد أهم شيء ينبغي أن ي أنَّ :رابعا
محا رسول اهللامد،وهذه الشهادة ال ت إالَّل من قائلهاقب ر ِبفُكْ أن يما يعبمن د 

ا ِفي هالَ ولو قَ، تنفعهم لَ؛ا وهو يعبد مع اهللا غريههالَ فإن قَ،اغيتودون اهللا من الطَّ
اليوم مائة ألف مةر.  

 ، وهو النفي واإلثبات،" اهللاال إله إالَّ"ى عنالبد أن يعرف الداعي م :خامسا
ويلِّعما الْهادعوين ليمتثلما وباطنيقول� واهللا ،وها ظاهر : ﴿     

 ذكرها الَِّتياها معرفة شروطها السبعة عنمومن العلم ِب. ]٨٦:الزخرف[ ﴾ 
 . أهل العلم

 ،هيه اإلذعان ألمره ون:دا رسول اهللامح مادة أنَّهى شضقتم: سادسا
 قا حهنأ و،اضية واآلتيةم الْباتغيما أخرب عنه من الْمان ِبم واإلي،وتصديق خربه

ف عن لَّكَم وأن يبتعد الْ،ةيِمه وال أمورا و، ليست ألغازا وال تورية،قدوِص
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  .ج ر الرسولبا خه ِبدر يالَِّتيالتأويالت 
   .] ١٣٥:النساء   [ ﴾                 ﴿  : يقول �واهللا  
 الة إالَّى للصعد أنه ال ي  .#كِلذَ ِبكوا لَاعطَ أَم هنِْإفَ$: ذ من قولهؤخي: سابعا

موقَ، أذعن للشهادتنين ِبام ا تقتضيه كل واحدة منهمام . 
 . مس ِفي كل يوم وليلةخات الْولَة الصرضيذ منه فَؤخي :ثامنا
 ،الة غريهامس أنه ليس هناك فرض ِفي الصخا ِبرهصذ من حؤخي: تاسعا

ا أأملَن يكون هناك واجب من الصفالظَّ؛اتو اهر أنا ال تنفيهه.  
 ، بفعله هو ما ال يتم اإلسالم إالَّضر الفَ أنَّ:والفرق بني الفرض والواجب

 ،اإلسالماقض ن أن تركه ال ي: أي ،اله  على ح  وإسالمه باٍق،م تاركه  والواجب ما يأثَ 
ا وقت هوهو الصحيح لألمر ِب-سجد عند قوم مة الْحي وت،ةفينحمثل الوتر عند الْ

  .ا فرض كفايةهى أنر ين وصالة العيدين عند م-نعمالْ
ا   ه عرشى ما   لَا ع  هي بِ مس أن يأتِ     خات الْ و لَ أذعن للص   نجب على م   أنه ي   : عاشرا   

رة من اهكالطَّم شروط دقَ  وت ، وهيئات  ، وتكبري  ،اتع كَ وأعداد ر،اهللا من وقت
 .  وطهارة البقعة والثوب،اتاسجث األكرب واألصغر ومن الندحالْ

 ،)٢(وبريدة، )١( من حديث أنسرفْالة كُ ترك الص أنَّح صدقَ :رشادي عحالْ
                                                 

)١ (رقم  ،ل القبلة فضل استقبا: باب،الةالبخاري ِفي كتاب الص)والنسائي ِفي ، )٣٩٣، ٣٩١
كتاب ت حري ٣٩٦٦(رقم   ،مم الد(  ،    والترمذي ِفي كتاب اإليباب ،انم :م ِبي   ِفي قول  اَءا جج الن   :

ب  داود ِفي كتاوأبو ، )٢٦٠٨(رقم    .#ةَالَوا الص     يم ِقي  و ،  اهللا  الَّ  إِ  ه لَ إِ   الَ  : وا ولُ قُى ي   ت  ح م هِ الِ ت قِ  بِ ت ر ِمأُ $
 .د بنحوهم وأح،)٢٦٤١(رقم ، شركونمل الْاتقَ على ما ي: باب،ادهِجالْ

)٢ (رواه الترمذي ِفي كتاب اإليباب،انم :م اَءا جرقم  ،الة ِفي ترك الص)والنسائي ِفي ، )٢٦٢١
الْ: باب،الةكتاب الص حِفي كتاب إقامة هوابن ماج، )٤٦٣(رقم  ،الةكم ِفي تارك الص 

 ).يحصح( .دموأح، )١٠٧٩(رقم  ،الة فيمن ترك الصاَءا ج م: باب،ة فيهاالة والسنصال
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وصأَنَّأَ$ :)١(اهللا بن شقيق  عن عبدح صحاب  ِبيكَجالن وا الَاني رنَوش ئًا ِمين 
 . #ِةالَ الصري غَرفْ كُهكُر تاِلمعاَأل

اب    تست   ي ،ة لَِّمخرجا من الْ  را م فْ كُرفَة كَالة بالكلي   ترك الص  ن م إنَّوعلى هذا فَ   
ابر   قَ ن ِفي م  فَد وال ي  ،ات  تبع جنازته إذا م        وال ت  ،رض اد إذا م  ع وال ي  ، تل  قُفإن تاب وإالَّ    

 . يلِّصم الْ مورثه   ن وال يرث هو م   ،ي لِّصم  وال يرثه وارثه الْ      ،سلمني  م الْ
 د اهللا قَنَّ أَمهرِبخأَ فَ؛كِلذَ ِبكوا لَاعطَ أَم هنِْإفَ$: ذ من قولهؤخي: رشي عالثاِن

 ،ى إليهاعداة ال يكَ الزنَّأ .#مِهاِئرقَى فُلَ عدرت فَمِهاِئيِنغْ أَن ِمذُخؤ تةًقَد صمِهيلَ عضرفَ
 وقد جاءت النصوص ِفي كتاب اهللا ،اهالة وعمل ِب أذعن للصنم ِموال تطلب إالَّ

ج ة رسولهوسنالة مرتبة للزكاة على الص،ىالَ كقوله تع :﴿    
  .]٥:البينة[ ﴾           

الثالث عإنَّ :رشالزكاة م نةبي،بي نتهة وهي ِفيا السن:  
 ويلحق بذلك ،بع العشر بواقع ر،ليح النقدين وما عمل منهما كالْ-١

  .عروض التجارة
 بواقع العشر إذا ،ةرخدمة الْاتقتمار الْم وفيما أخرجت األرض من الثِّ-٢

ِقسيِبت ماء الساءم،ِق وبواقع نصف العشر إذا سيباآلالتت .  
٣-اةُكَ زِه بوهي،ة األنعاميم م ي بيان بعضها وسيأِت،نة ِفي كتب الفقهبي . 

جب فيها الزكاةفهذه ثالثة أشياء ت  . 
                                                 

)١ (أخرجه الترمذي ِفي كتاب اإليباب،انم :م اَءا جاهللا بن  الة من حديث عبد ِفي ترك الص
 ،ةيرري هك من حديث أِبدرستماكم ِفي الْح الْهلَصوو، )٢٦٢٢(رقم  ،اشقيق العقيلي موقوفً

، وصحيح الترغيب والترهيب .حاِل وإسناده ص، يتكلم عليهم لَ:يِبه الذَّالَ وقَ،وسكت عنه
 ).٥٦٥(رقم 
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الرابع عإنَّ: رشالص ة الْقَدمعيارع تؤخذ من األغنياء وترد على نة من الش
 .  الفقراء
 وهذا ،ى منهاطَع فال ي،يِنت منه الزكاة فهو غَذَِخ أُنكل م: رشامس عخالْ

 درت فَمِهاِئيِنغْ أَن ِمذُخؤت$ :ديثح ومنها هذا الْ، لظاهر األدلة؛اءملَور العمه جقول
قَى فُلَعِهاِئرم#.  

 يكون ما عنده ال يفي نماة ِلكَمنع من إعطاء الز ذلك ال ي إنَّ:وقال قوم
ن له طَفْ وال ي،غنيه يى الذي ليس عنده غن"سكنيِمالْ: "���ى مس وهو ما ي،اجتهحِب

فيتصق عليهد.  
 تبجال من و وذلك يكون بالنظر إلَى ح،ولعل هذا األخري هو األرجح

 .  واهللا أعلم،اجتهحزكى ال يفي ِبم وكان ماله الْ،عليه زكاة قليلة
السادس عأغنيائهم وفقرائهم"هل الضمري ِفي   :رش" يعود على كل جمة اع

  ؟سلمنيموم الْمعود على ع أو ي،بعينها
  . نقل الزكاةاز أج:سلمنيموم الْممري يعود على ع الضنَّإ :الَ قَنمفَ

ومالضمري يعود على أهل بلدة بعينهانَّإ :الَ قَن :م نمن نقل الزكاة إالَّع  
 . اء ذلك البلدرقَبعد استغناء فُ

السابع عرش: ينِْإفَ$: ذ من قولهؤخه طَ أَموا لَاعِلذَ بِ كِإ فَكياككَ وائِ ر م  
 .  عطيمق الْدتصم الْاَءش أن ي إالَّ،ةقَدة ِفي الصوعمنال ممة الْمري كَنَّأ. #مِهاِلومأَ

 ، وينظر إليها نظرة إعجاب،المحرزها صاحب الْ  يالَِّتي :ال هيم الْ ةُمريوكَ
 ، وفحل الغنم،رباةمى وهي الْ والرب،املح والْ،ةوبلُحكالْ ،اخرة من مالهوهي الفَ

 . وما أشبه ذلك
  ِفي ذلك دليالً فإنَّ؛مرحاة مكَائم ِفي الزر أخذ الكَانَإذا كَ :الثامن عشر
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ة من أخذ بعض األموال الزائدة عن حاجة كياشترالعلى بطالن ما يزعمه أهل ا
  .صاحبها

         ﴿:  يقول�واهللا 
  .]١٨٨:البقرة[ ﴾       
ِبوالنالَ قَج يِفي خ طبته ِفي حجة الوِدنَِّإ$ :اعد كَُءاممأَ ومكُالَوم 

أَوعركُاضملَ عكُيمح ركَام حرِةمي كُِمومذَ ها ِفي شكُِرهمذَ هكُِدلَا ِفي بم١(#اذَ ه( . 
التاسع عرش:ي ذ منه أنَّؤخصرفها هو بيت مال الْ الزكاة مسلمنيم، 

وز أن توزع من دون ج فال ي،سلمنيموقابضها ومتوليها والناظر فيها هو إمام الْ
 الزكاة  إالَّ،سلمنيم لبيت مال الْ- بأن يضمنها:أي- ذلك ضمن لَع فَنم فَ،إذنه

أي-ة السري:اة الْكَ زولكن إذا ، ال يعلمها أحدالَِّتي  وهي النقود-ال السريم 
الزكاة فيها تلزم لبيت مال إنَّ فَ؛ةكانت مودعة ِفي البنوك أو الشركات التجاري 

 . اتوكَائر الزس فكانت كَ،نلَ إلَى العرت من السجرا خه ألن؛سلمنيمالْ
  اِهللانيبا وهني بسي لَه نِإ فَ؛وِملُظْم الْةَوع دِقاتو$: ذ من قولهؤخي :العشرون

                                                 

ليبلغ : وِفي باب، )٦٧(رقم . #..رب مبلٍّغ $: جقول النِبي : باب، كتاب العلمالبخاري ِفي ) ١(
، )١٧٣٩(رقم  ،ىطبة أيام منخ الْ: باب،جحي كتاب الِْفو، )١٠٥(رقم ، الشاهد الغائب

 ،اء واألعراض واألموالمم الدحري تغليظ ت: باب،ومسلم ِفي كتاب القسامة، )١٧٤٢(ورقم 
 والترمذي ِفي ،)١٢١٨(رقم ، جحجة النِبي : باب، وِفي كتاب الْحج، )١٦٧٩(رقم 

 ما : باب،ناب الفتي كتوِف، )٣٠٨٧(رقم  ، ومن سورة التوبة: باب،كتاب تفسري القرآن
 باب ،اسكنموأبو داود ِفي كتاب الْ، )٢١٥٩(رقم  ،جاء ِفي دمائكم وأموالكم عليكم حرام

صفة حِبي ة جوالدارمي ِفي كتاب الْ،)١٩٠٥(رقم  ،جالن مِفي الْ: باب،اسكن طبة يوم خ
 : باب،اسكنمالْ وابن ماجه ِفي كتاب ،د الكوفينيسند ِفي مموأح، )١٨٥٠(رقم  ،النحر

 ).٣٠٥٥(رقم ة يوم النحر طبخالْ
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 ولو ، الستجابة دعوة صاحبهوجب الظلم م من هذا النص أنَّذُؤخ ي.#ابجِح
 ،بجحخرق الْظلوم تم دعوة الْديث أنَّح ِفي الْاَء وقد ج،كان فاجرا أو كافرا
فينبغي للمسلم أن يتجنبوأالَّ،اه يكون م ا ِفي دعوة الْتسببألنه إذا ؛ظلوم عليهم 

 ملْالظُّ$ :ديثحي الْ وِف،ه واستوجب غضب رب، ذلك فقد أساء إلَى نفسهلَعفَ
 .  وباهللا التوفيق.)١(#ِةاميِق الْمو ياتملُظُ
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 ،)٢٤٤٧(رقم  ،يوم القيامةظلمات  الظلم : باب،صبم والغاِلظَمالبخاري ِفي كتاب الْ) ١(
باب،لة واآلدابومسلم ِفي كتاب الرب والص :ت ٢٥٧٩، ٢٥٧٨(رقم  ،م الظلمحري(، 
باب،لةوالترمذي ِفي كتاب الرب والص :م ٢٠٣٠(رقم  ، ِفي الظلماَءا ج( ،وأحمد ِفي مد  سن

 ِفي النهي : باب،سريارمي ِفي كتاب ال والد،كثرينمة وباقي مسند الْابحكثرين من الصمالْ
 ).٢٥١٦(رقم  ،عن الظلم
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]١٧٠[ عِب أَنالْيٍدِعي س خِردالَقَ: الَ قَ� ير لَ$ :ج اهللا ولُسيِفس ا يم
ونَد خأَِسم اٍقوص ةٌقَد،ِفالَ و يمونَا دخ ذَِسم ٍدوص ةٌقَد،ِفالَ و يمونَا دخ مأَِةس وٍقس 
صةٌقَد#. 

<|†�Ö] 

J ْموضوع البيان أنصبة ما ذكر فيه: ديثح،وأنه ال زكاة فيما دون اه . 
J ْالمفراتد: 
 وتشديد ، وكسر القاف،ةمزه الْمبض- أوقية :القَ ي،ةيوِقمع أُج :اقواَأل

 ،ةاميالعة وباألخص  مزاس ينطقها بدون ه       وكثري من الن  ،- آخرها تاء مربوطة     ، الياء 
ألمع اوجة أواقي كسرية وسراريوقي،وت ا على وقاياجمع أيض،ة اسم  واألوقي

لعدد من الداهمر،ا وهي أربعون درهفالْ، مخمس األواق ممي درهائت.  
وقد كانت الدِبي اهم ِفي عهد روطربية، بغلية:نوعان جالن .  

 وكل درهم ، وهي السود. رأس البغل:ال لهقَ نسبة إلَى ملك ي:فالبغلية
  .انية دوانقممنها ثَ

نسبة إلَى طربية الشام:ةوالطربي ،والد لَ فَ،م منها أربعة دوانقرها كان م
 ، كل منها ستة دوانق،ة دراهم إسالميبر وض،اءملَع العملك جمعهد عبد الْ

  ومضمون كالم القائل أنَّ،ولجهحل على م يم لَجالنِبي  وقد نوزع ِفي هذا بأنَّ
الشالَارع أحعلى م جهطأول وهو خ.  

ة اهم البغلير فالد،سبهح ِبيء شلِّى كُلَ عالَ أحجالنِبي  الصحيح أنَّ: قلت
   . ودرهم أربعة   ،انية دوانق  م  لكن يبقى النصاب مترددا بني درهم ثَ      ،سبها ح زكى ِبت

  .ةي درهم طربياب ِفي مائتصعلنا الن ج؛يطة للفقراءحفإن قلنا بالْ
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  .ةالبغلياهم  ر را بالد  عتب  اب م ص لنا الن  ع ج ؛اب األموال   ح يطة ألصح وإن قلنا بالْ    
 اعتربت ؛طةسوتمة الْاهم اإلسالمير الدبرلك وضمد الْ عباَءا جملكن لَ

 كل عشرة   وباعتبار أنَّ،ي درهماب مائتص فيكون الن،ة بالنصابودقصمهي الْ
دراهم سبعاقيلثَة م،فيكون نص ة مائة وأربعون مثقاالًاب الفض،ا بالنسبة   أم

للجرِم الْإنَّ فَ،اتامي درهم ائتخمسمائة وخا مس٥٩٥(ة وتسعون جراما جرام .( 
ائة جرام مسمات خامرِجي درهم تكون بالْائتِم الْ أنَّ:والتحقيق بالدقة

 .  ستمائة جرام تنقص ستة جرامات:أي)  جراما٥٩٤(وأربعة وتسعون جراما 
 ودون ،الذود اسم للواحدة من اإلبل إذا كانت فوق ثالث: #ٍدوذَ$: قوله

 ،مع وسقة أوسق فهي جمسخا الْ أم،نه ال واحدا له من لفظهإ : ويقال،عشر
ا نبويفالْ،اوالوسق ستون صاع خمسبوية األوسق ثلثمائة صاع بالصاع الن، 
 . د ما أقله رجل متوسط بكفيهم والْ،والصاع النبوي أربعة أمداد

سط توم فلعل الْ،انمعترب ِفي ذلك الزا دملعل هذا التعريف بالْ: قلت
 وألهل ،نمسم ِفي هذا الزِجاوي الكبري الْسن يمال ِفي ذلك الزججم من الرحالْ

 فلريجع إليه ِفي كتاب ،د لعله أدق ال نطيل فيهمالعلم كالم ِفي مقدار الْ
 دمحمحقيق  وت، البن الرفعة"انيزِمال والْكيِمعرفة الْماإليضاح والتبيان ِب"
مسة  خعدلُاع النبوي ت والثلثمائة الص،"أم القرى"اروق دكتور ِفي جامعة خالْ

 .  وباهللا التوفيق،-منطقة جازان-وف ِفي منطقتنا عرماع الْاعا بالص صنيوسبع
J ْالمعنى اإلجياِلم : 

  أنه ال زكاة ِفيما-ي سعيدحديث أِب-ديث حته ِفي هذا الْ أمجالنِبي أخرب 
مس ذَدون خمن اإلبلٍدو ،مس أَ وال زكاة فيما دون خاٍقوأي- ِقِر من الو: ةالفض- ، 

وال زكاة فيما دون خة أوسق من الْمسبوبح،وهذه ر حة من اهللا بعبادهم، 
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؛جب أن يعرفوا مقدار ما للشرع من حكميا لزيادة اإليفيكون ذلك سبب انم، 
 . وباهللا التوفيق
J ْفقه الديثح: 

 واختلف ،بوبحأنه ال زكاة فيما دون ما ذكر من اإلبل والورق والْ: أوالً
  ؟جب الزكاةجرب وت هل ي:أهل العلم فيما إذا كان النقص يسريا

 ،ر مانعا من وجوب الزكاةعتب مالك إلَى أن النقص البسيط ال يبهفذَ
 .  أو كثريا كان قليالًع الوجوب سواءمن البعض اآلخر إلَى أن النقص يبهوذَ

ة ِفي قَد الص أنَّ.#ةٌقَد  صاٍقو  أَِسم خنَوا ديم ِفسيلَ$ :لم من قولهع: ثانيا
الفضة وعروض التجارة تي درهم فَجب ِفي مائتا فَموقها بشرط أن يعليها ولَح 

 ثُم ،ولحناء الْ فإن نقصت ِفي أث،ابصول عن النح فال تنقص ِفي مدة الْ،ولحالْ
ا تعترب من الوقت الذي جربت م وإن،جب الزكاة ِفي ذلك تم لَ؛جربت ِفي آخره

 . ربجول من حني حصل الْح فيبدأ الْ،فيه
ائتني فهي ِمجب ِفي الْ تالَِّتيا الزكاة  أم،ي درهمنصاب الورق مائت: ثالثًا

ي  ائتِم والْ،ابهحسوما زاد فهو ِب -اهمرة دمس ِفي كل مائتني خ:أي-ربع العشر 
درهم هي خون رياالًمسألنَّ؛يال السعودي بالر الريال السعودي أربعة د اهمر.  
  .بهديث نصاب الذَّح يذكر ِفي هذا الْملَ: رابعا

 ، ب ليس فيه حديث صحيحه نصاب الذَّنَّإ :وقد قال بعض أهل العلم
  .ة من أهل العلماعم وتبعه ِفي ذلك ج، هذا ابن عبد الربالَ قَنموِم

ب عشرون هاع على أن نصاب الذَّم اإلجلَقَ ابن عبد الرب نفسه قد ن أنَّإالَّ
 وهو قول ، أنه أربعون مثقاالً:ن البصري والزهريسح عن الْيِو ما ر إالَّ،مثقاالً

شاذ ال يعتبهد .  
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ي بكر بن  طريق حفيده أِبوقد أخرج أبو داود صحيفة عمرو بن حزم من
ب ه فيها نصاب الذَّن وبي،اةكَ وفيها بيان أنصبة الز،زم بن عمرو بن حمحمد

بإسناد ال مطعوأقَ، فيهن رالْه نذريم.  
ا مع هعف ِب من الضيءة ِفي ذلك على شارداضد األحاديث الوعتت: قلت

اإلجاع الْماصل على أن نصاب الذَّحب عشرون مثقاالًه،ن ِفي كتاب  وقد بي
ائة ِمة أربعة جرامات وثالثة وعشرون بالْقَّال زنته بالدثقَِم أن الْ"اإليضاح والتبيان"

 . امرِجمن الْ
ات امال أربعة جرثقَِم الْارص فَ،ائةِموقد جرب ذلك بزيادة اثنني ِفي الْ: خامسا

 جراما بضرب أربعة نيانمة وثَمسب خه وعلى هذا فيكون نصاب الذَّ،وربع
  .وربع ِفي عشرين مثقاالً

ائة من الِْمة فإنه ينقص أربعني بالْقَّوإذا قلنا بالدامس والثَّخوذلك ،اننيم 
خلوطًا بشيء كعيار واحد ا إذا كان الذهب م أم،الصخب الْهاعتبارا بالذَّ

اب فيه يكون ستة ص النإنَّ فَ،لط فيه بنسبة الثمنخوعشرين الذي يكون الْ
  .وتسعني جراما تقريبا

الذَّ انَ ا إذا كَ أم ب من عيار ثَ    ه فيزاد ربع الكمية، وربعها واحد           ؛انية عشر    م 
   ا وخوعشرون جرام ِجائة من الْ  ِمة عشر بالْ   مس أربعة  ي والعشرون يضاف على      ام الثانِ   ر

  .ائةِمبالْة وسبعني مسة جرامات وخمس وخة مائةقَّائة يكون بالدِمانني وستني بالْموثَ
 ،لطخمب الْه ستة وتسعون جراما من الذَّ: عيار واحد وعشرين نصابه:فيقال

ذه ه ِب فإنه حينئٍذ،لطخمب الْه مائة وستة جرامات من الذَّ:انية عشر نصابهموعيار ثَ
النصاب  وذلك هو ، جراماانونموثَة مسي خاِفب الصهادير يكون ِفي كل منهما الذَّقَمالْ

ينقص أثناء الْجب فيه الزكاة بشرط أالَّالذي ت وباهللا التوفيق ،ولح. 
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 : ةب أو الفضهلبوس سواء كان من الذَّ ملي الْحاختلف أهل العلم ِفي الْ: فائدة ●
هل ت؟اة أم الكَجب فيه الز  

 اةَكَلبوس ال زمب الْه الذَّهم إلَى أنَّ بعدنمة فَابحور من الصمهج الْبهذَفَ
ا على البقر العفيه قياسى ذلك ذَ وإلَ،املوهبوالشافعي، مالك:ة الثالثة األئم ، 

وأحد بن حنبلم.  
لبوسا أو غري اء كان مو س،ليح قوم إلَى وجوب الزكاة ِفي الْبهوذَ

ملبوس منهم جماعة من الصحلك ذَى ذ وإلَ،ةابهأبو حنيفة وبعض أهل العلم ب 
  . وابن عثيمني، منهم الشيخ عبد العزيز بن باز،ِفي زماننا هذا

؛حيح فيما أرى وأدين اهللا بهوهذا هو القول الصألنه قد ص حبه ثالثة ت 
  :أحاديث

 أتت إلَى الَِّتية رأة اليمنيم ِفي الْباهللا بن عمرو   حديث عبد:أحدها
 ؟اذَ هاةَكَ زيندؤتأَ$:  فقال،ٍبهي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذَ وِف،جالنِبي 

 :الَ قَ؟اٍر نن ِمِنيارو ِسِةاميِق الْموا يمِهِب T  اهللاِكروس ينْ أَِكرسيأَ :الَ قَ. ال:تالَقَ
#ج ِهوِلسرِل وا ِهللام ه:تالَقَ فَ،ج اهللا وِلسلَى را ِإمهتقَلْأَا فَمهتعلَخفَ

)١(.  
وقد صِفي ذلك حديثان آخرانح :حديث عن أم لَ سوحديث عن ،)٢(ةم 

                                                 

 : باب،اةكَوأبو داود ِفي الز، )٢٤٧٩(رقم  ،ليحاة الْكَ ز: باب،النسائي ِفي كتاب الزكاة) ١(
وزكاة الْ؟ا هوز مالكن باب، والترمذي ِفي الزكاة،)١٥٦٣(رقم  ،ليح :م اَءا جاة كَ ِفي ز

كثرين والقبائل م ِفي مسند الْأحمد واإلمام .#اِنتأَرام$:  ولكن بلفظ،)٦٣٧(رقم  ،ليحالْ
 .)ي األلباِننهسح (.ا أيض#اِنتأَرام$: بلفظ

)٢ (  لَ حديث أم سكُ$  : تالَ قَ لة من لْ أَتأَ بس وض ا مِ احذَن  لْقُ فَ ،ٍبهت :ي ا ر كَ أَ، اهللا ولَسن ز ه ؟   و
ي قطِنار والد،)١/٣٩٠(اكم ح والْ،)١٥٦٤( أخرجه أبو داود .#ٍزنكَ ِبسيلَ فَهاتكَى زدؤ تنْ أَغَلَبا  م : الَقَفَ
 .يهِبافقه الذَّ وو،اريخالباكم على شرط ح الْهحح وص،)١٣٩ /٤( والبيهقي ،)١٠٥ /٢(
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 بعائشة
)١(.  

 انَ سواًء كَ،لبوسملي الْحوكل هذه األحاديث تفيد وجوب الزكاة ِفي الْ
ِز ما هو وقد صححها األلباِني ِفي صحيح سنن أِبي داود، باب الْكَن .ةهبا أو فضذَ

 ).١٣٨٤ و١٣٨٣ و١٣٨٢(وزكاة الْحلي، رقم 
ا االستدالل باآلية الكَأمريةم :﴿        

 فهو استدالل ؛لبوسملي الْح على عدم وجوب الزكاة ِفي الْ.]١٨:الزخرف[ ﴾
نَّإ إذ ؛حلهِفي غري ممنع وجوب الزكاة ِفي الْ االمتنان بذلك ال يواهللا ،ليح 

أعلمى الَتع . 
 أقل نصاب ة أنَّملَج تفيد هذه الْ.#ةٌقَد صٍدو ذَِسم خنَوا ديم ِفالَو$: قوله
من اإلبل تجب فيه الصقةد:مس من اإلبل هو خ،وما دون يءا فليس فيه شه، 

افإذا بلغت خا، ففيها شاة إلَى تسع؛مسفإذا ، ففيها شاتان؛ فإذا بلغت عشر 
فإذا ، ففيها أربع شياه؛ فإذا بلغت عشرين،يها ثالث شياه فف؛مس عشرةبلغت خ 
ا وعشرينبلغت خ؛مسففيها بنت م أي-اض خ:ما أكملت س وطعنت ِفي ،ةن 

 ففيها بنت ؛ا وثالثني فإذا بلغت ست،مس وثالثنيأو ابن لبون إلَى خ، -الثانية
 فإذا ،بعنيمس وأر إلَى خ- وطعنت ِفي الثالثة،وهي ما أكملت سنتان-لبون 

ة طروقة الْ ففيها حقَّ؛ا وأربعنيبلغت ستوهي ما أكملت ثالث سنني-مل ج ، 
                                                 

 ن ِماٍتخت فَيدى ِفي يأَر فَ،ج  اهللاولُس ريلَ علَخد$ :تالَ قَلحديث عائشة ) ١(
الَقَ فَ،ٍقِرو :مذَا ها ياِئا علْقُ؟ فَةُشت :صنعتهأَن تزيلَن كي ا رأَ: الَقَ فَ. اهللاولَستؤدين 
كَزاتهلْ؟ قُنأَ، الَ:ت وم الَ قَ. اهللااَءا ش :حسِمِكب ن١٥٦٥( أخرجه أبو داود .#اِر الن(، 

) ٩٨ /٦( وابن حزم ،)١٣٩ /٤( والبيهقي ،)١٠٥ /٢(ي قطِنار والد،)٣٨٩ /١(اكم حوالْ
 "ةنصب الراي" ونقل الزيلعي ِفي .اهجرخ يم ولَ، صحيح على شرط الشيخني:اكمحوقال الْ

 .ديث على شرط مسلمح الْ:عن ابن دقيق العيد أنه قال ،)٢٧١ /٢(




�	�א��������م�� <  
١٧٦ 

-ة عذَ ففيها ج؛ إلَى أن تبلغ ستني، فإذا بلغت إحدى وستني-وطعنت ِفي الرابعة
مسا وسبعني،   إلَى أن تبلغ خ-امسةخ وطعنت ِفي الْ،وهي ما أكملت أربع سنني

فف؛ا وسبعنيفإذا بلغت ست ا لبون إلَى أن تبلغ تسعني، فإذا بلغت إحدى يها بنت
ربعني بنت أ ففي كل ؛ فإذا زادت،ى مائة وعشرينتان، إلَ ففيها حقَّ؛وتسعني

 . ةمسني حقَّي كل خ وِف،لبون
سق لغة م توضيح الودقَ ت.#ةٌقَد صٍقسو أَِةسم خنَوا ديم ِفالَو$: قوله

ال كيِمة وسبعون بالْمسوي، وخباع ن هي ثلثمائة صمسة األوسقخوالْ، ومقداره
  .اع النبوياع منه أربعة آصع بالصمثل الصحلي الذي يمالْ

 :ة أوسق بشيء قليلمسوب دون خبحوقد اختلف أهل العلم فيما إذا كانت الْ
هل يجب؟جب الزكاةر هذا القليل وت  

أنَّ:ظهر واأل،حل نظر وخالف بني أهل العلمهذا م كَ الزجب إالَّاة ال ت 
اء، مت السقَشر فيما س الواجب هو العنَّإ ثُم ،ةوب هذه الكميبحإذا بلغت الْ

ي ِبِقونصف العشر فيما سمة ؤنة كالنضح على اإلبل سابقًا وكاآلبار االرتوازي
  . حالياائنكَم بالْخة بواسطة الضى منها األراضي الزراعيور تالَِّتي

الَِّتي اختلفوا ِفي األنواع ثُم؟جب فيها الزكاة ت  
وب بحر ومقتات من الْخدجب ِفي كل م الزكاة تور إلَى أنَّمهج الْبهذَفَ

ة ِفي ورذكُم وهذه األربعة األنواع هي الْ،كالرب والشعري والتمر والزبيب
اتة كاألرز والذرة والدخن قتمة والْرخدموب الْبح وما عدا ذلك من الْ،األحاديث

 ِفي حالة الضرورة  يكن مقتاتا إالَّم ولَ،راخد مانَإن كَ فَ،والكناب وما أشبه ذلك
  . فهذه فيها خالف ضعيف؛كالقطنيات

ة ِفي ورذكُم ِفي األربعة الْجب إالَّ الزكاة ال تة إلَى أنَّاهريبت الظَّهوقد ذَ
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 أبو بهابل ذلك ذَقَي م وِف، والزبيب، والتمر، والشعري، الرب: وهي،ديثحالْ
حنيفة إلَى ولِّوب الزكاة ِفي كُجقْ ما يصد من زراعته ناء األرض من الثِّمار م

ياحني والْوالرخالْات إالَّضراو والقَ،طبح والْ،بص شيشح،والش ر الذي ليس ج
  .رمله ثَ

 وكل ما ،بصضراوات والقَخة إلَى وجوب الزكاة ِفي الْويادهبت الْهوذَ
 ال عمالًكَ فاعتربوا األوسق فيما ي،الفوا أبا حنيفةم خه أن إالَّ،أخرجت األرض

 ، ضراوات وما أشبههاخ ِفي الِْقِر واعتربوا نصاب الو،�ي سعيد ديث أِبحِب
ت بج و؛ي درهمائت فإذا بلغت قيمته م،را بالقيمةعتب يكن مملوا الزكاة فيما لَعجفَ

اةكَفيه الز.  
 الزكاة واجبة  وهو أنَّ،ور هو الصحيحمهج الْبذه مأنَّ: يوالذي يظهر ِل

ي    وفِ ،ج  ارع  فيه العفو من الش      در فقد و ؛  وما عدا ذلك    ، ر خدات وي قت  ر ي مِفي كل ثَ 
 ذلك حديث رود  اإلمام   اهمب اهللا بن عمرو بن العاص       عن عبد   ِفي مسنده   أح، 
 . وباهللا التوفيق

 

 

J@J@J@J@J 
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]١٧١[ع ِب أَني هرينَّ أَ:� ةَرر لَ$: الَ قَج  اهللاولَسيسى الْلَ عمِفي ِمِلس 
عِهِدبفَالَ و ِهِسرص ةٌقَد#  . 

الَِّإ$ :ٍظفْي لَِفوِرطِْف الْاةَكَ زيِقِق ِفي الر#. 

<|†�Ö] 

J وضوع الْمديثح:عم وجوب الزكاة ِفي العبيد والْدهمأعياِن ِفي :أي-يل خ- 
 . ةارج من ذلك للتيءخالف ما إذا كان شِب

J ْالمفراتد: 
ود قصموالْ ،ا زكاةم  ليس فيه :أي  :قةٌ دسه ص ربده وال فَ  سلم ِفي ع مليس على الْ  

بالصالزكاة الْ:ة هناقَد مفرةوض . 
  .بيدم العوه: #يِقِق ِفي الرِرطِْف الْاةَكَ زالَِّإ$: قوله
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
شرعاهللا ي سوقد نفى اهللا ،ر Tْال حكَ،ج فيهر الَا قَمىالَ تع: ﴿  

                 
 . اآلية ]٧٨:جحالْ[  ﴾  

اجه العبد حتا عن الزكاة فيما يفَ ع� اهللا  أنَّ:ج ِفي اإلسالمرحومن عدم الْ
من الضرات كالعبد الْوريمستِخم ِفي الْخددموالفَ،دهة لسي س الْروبركُم،ر قَ والب

العوالْ، ومنيحة البيت،املو رباة لألكلم،كل هذه م الَ فَ، عنهاعفوجب فيها  ت
ود منه استحصال الربح قصم الْانَ وكَ،ة عرضا للتجارير ما اشت إالَّمه اللَّ،الزكاة

 .  وباهللا التوفيق،فيه



  > ��������د��������א����م
١٧٩ 

J ْفقه الديثح:  
 ،يلخاة ِفي عني الْكَم وجوب الزدور على عمهج الْ:قال ابن دقيق العيد

 . ا ِفي قيمتها إذا كانت للتجارةهوِبج عن و".يلخِفي عني الْ" :واحترزنا بقولنا
ا ذَم من ههفْ ي".يلخ وجوب الزكاة ِفي عني الْور على عدممهجالْ" :قوله

  .يلخا ِفي عني الْهوِبج ِفي وا هناك خالفًأنَّ
يل خ وأوجب أبو حنيفة ِفي الْ: ِفي قولههركَا ذَمي حنيفة كَالف ألِبِخوالْ

ت الزكاة فيها بج و؛ أنه إذا اجتمع الذكور واإلناث: وحاصل مذهبه،الزكاة
 فعنه ِفي ذلك روايتان من ؛ وإن انفردت الذكور أو اإلناث،احدا وعنده قوالً

ت فهو بج وإذا و، باجتماع الذكور واإلناثحصل إالَّاء بالنسل ال يم الننَّإحيث 
مخيخرج عن كل فَر بني أن يرأو يقوم ،اس دينار -يعِني:ثَمالْ-ن  ي يلخ، 

ويخرج عن كل مائتي درهم خمسة داهمر .  
وب الزكاة جم ود ِفي عرعي الشصادم للنصي حنيفة هذا مقول أِب: قلت

ا م وع،منا دون أربعني من الغما عفَا أنه قد عم كَ،يل إذا كانت للقنيةخِفي الْ
مس من اإلبلدون خ،وع مرقَا دون عشرين من الب،فَ وعا عن العوهي -امل و

ج النِبي  فإذا كان ،يلخارع عن الْا الشفَ فكذلك ع،-حرث عليها يالَِّتيالبقر 

 عليه ِفي نَّإ :القَ فكيف ي.#ةٌقَد صِهِسر فَالَ وِهِدب ِفي عِمِلسمى الْلَ عسيلَ$ :يقول
  !؟ةًقَدسه صرفَ

 أو ألنه فهم من ؛ديث إليهح معذورا لعدم بلوغ الْانَولعل أبا حنيفة كَ
ما خدست وما كان م،يلخاحبه من الْوبا لصركُا كان مم عوفْ العديث أنَّحالْ

ِبي  ولكن قول ،ده من العبيدلسيجالنقَ مم على كل رأيد  . 
يل عن  خواحترزنا بقولنا لعني الْ" :-ىالَ اهللا تعرِحمه-قول الشارح 

جوِبوا ِفي قيمتها إذا كانت للتجارةه."  
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وقد استدل الظاهرية ِب: قالثُم ذا الْهحديث على عدم ووب زكاة ج
ديث يقتضي عدم  حالْإن م من حيث دينه قول للشافعي ِفي القَإ : وقيل،التجارة
  . ور عن استدالله بوجهنيمهججيب الْ وي،يل والعبيد مطلقًاخالِْفي الزكاة 

ة ِفي اهريون عن استدالل الظَّبجيور يمهج الْأنَّ هذا ود منقصمالْ: قلت
  .ديث على عدم وجوب زكاة العروض بوجهنيحهذا الْ

قالثُم :أحده القول بالْ:ام وأنَّ،وجبم زكاة التجارة م تعا القيمة ال لقه
  . ديث يدل على عدم التعلق بالعنيح فالْ،العني

 فإن ،يل إذا كانت للقنيةخا عن الزكاة ِفي عني الْفَارع ع الشي أنَّعِني: قلت
 فإن ؛ا البيع لتحصيل الربحهود ِبقصم الْانَيل أو العبيد للتجارة بأن كَخاشتريت الْ

الزكاة تكون مفإن نوى الْ،ة بالقيمة ال بالعنيلقَتع مري للخيل التجارةشت، بعد ثُم 
ذلك حسقطت الزكاة لتحول النية عنها؛ل نيته إلَى القنيةو   . 

م د فإذا أقام الدليل على ع،يلخ ِفي العبيد والْامديث عح الْ أنَّ:يوالثاِن :قال
وانَ كَ؛وب زكاة التجارةجام من كل وجه هذا الدليل أخص من ذلك الع، 
قَفيم عليه إن لَديكن فيه عموم من وجه إلَى آخرهم .  

م د على عاصخ الْ أن الدليل:ؤلف هذا يقصد بهم الْولَ قَإنَّ: وأقول
وجوب الزكاة ِفي التجارقَة مدم على الدليل العوإذا نظرنا ِفي ، وهو كذلك،ام 

األدلة على وجوب الزكاة ِفي التجارجد أنَّة نفيها ما هو م ومنها ما هو ،ومفه 
وقنطُم.  

          ﴿: ىالَ قول اهللا تع:ومفهم الْنِمفَ

               
 . "نزلت ِفي التجارة" :اهدج قال م.]٢٦٧:البقرة[ ﴾     
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 من أجره أو  فلو كسب اإلنسان ماالً، التجارة وغريهامعالكسب ي: قلت
 ؛ال يبلغ نصابام وكان الْ، بقي عنده حوالًثُم ، أو غري ذلكاارة أو حرثًجِت
وجبإنَّلى هذا فَ وع، فيه الزكاةتاآلية ع أنَّ إالَّ،ة ِفي الكسبام تفسري م اهد ج
يجعل الكسب ِفي التجارة داخل ِفي عماومه . 

ديث حالْ فَ،اربقَ ومنها ما هو م،ة منها ما هو ضعيفحرياألدلة الص :ثانيا
الذي روالْاه ِبي  اكم أنَّحِلِبِفي اِإل$: الَ قَجالنص قَدتاه،ي الِْف وِرقَبص قَدتاه،ي ِف و

 ،البزازون ما يبيعه     -ة معج م بالباء والزاي الْ     - والبز    .)١(#ه ت قَد ص بز ي الْ  ِف و ، اهت قَد ص مِ نغالْ 
 . ي والبيهقيقطِنار الدهطَبا ضذَكَ

 ر بي الِْفو$: -ةلَهممبضم الباء والراء الْ- )٢( والرب: وروي:قال ابن عبد الرب
صقَدته#.اِل وعلى هذا فالدليل ال يكون صا لالستدالل على عحروض التجة إالَّار 

اجح هو اللفظ األولإذا كان الر  . 
 ِةقَد الصجِرخ ننْا أَنرأم يانَكَج النِبي  أنَّ$: ةرم داود عن سينن أِبي سوِف

 وهناك ،ي وغريه األلباِنهفَع ض،ديث ضعيفح الْ أنَّ إالَّ.)٣(#ِعيبلْ ِلدِعي نِذ الَّنِم
 . اهللا بن عمر وعائشة وهو ضعيف أيضا حديث عن عبد

ي عمرو بن ي عن أِبقطِنار والد،اقز وعبد الر،دم وأح،وأخرج الشافعي
 :ي ِلالَقَ فَ،اِبطَّخ الْن برمي ع ِبرم فَ، األدميعِب أَتنكُ$ :الَ عن أبيه أنه قَ،ماسِح

                                                 

)١ (روالْاه اكم ِفي الْحمستك در)ي ذَ من حديث أِب،)٣٨٨ /١ر،والد ي ِفي السنن عن قطِنار
اعمران مرفوع. 

  ج    اهللاولَ س رتع ِمس :الَ قَري ذَ  عن أبِ أحمد  أخرجه اإلمام  "الرب" : فيه لفظ درديث الذي و حالْ) ٢(
 . #هتقَد ص ربي الْفِ  و،اته قَد صرِ قَبي الْ ِف و،اته قَد صِمنغ ي الْ ِف و، اتهقَد صِلِبِفي اِإل$ :يقول

)٣ (روباب، أبو داود ِفي كتاب الزكاةاه :الع ؟ رقم  وض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاةر
)١٥٦٢(، ضعياأللباِن فَه. 
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 جِرخأَ و،همو قَ:الَ قَ. ِفي األدِموا همن ِإ،نيِنِمؤم الْريِما أَ ي:تلْقُ فَ.كاِل مةَقَد صدأَ
صقَدت١(#ه(.  

 :م ِفي كتاب األموالالَّماس أخرجه أبو عبيد القاسم بن سحديث ِح: قلت
 هن ِمذَخأَ فَ،اارين ِدونَرشا ِعهتيم ِقتاَءج فَ،هع متان كَالَِّتي هتاعض ِبمو قَرم عنَّأَ$
  . وهذا األثر صحيح.)٢(#اهن عةًقَد صاٍرني ِدفصِن

 انَا كَ مالَّ ِإ،اةٌكَ زوِضرع ِفي الْسيلَ$ :الَوروى البيهقي عن ابن عمر قَ
 . )٣(#ِةارجلتِل

 نم وِم،ةارجوب الزكاة ِفي مال التج قائم على واعم اإلج:نذرمالْقال ابن 
  . ا لالختالف فيهاهداِح جرفُكْ لكن ال ي: قال ..ا الفقهاء السبعةهوِبج بوالَقَ

 نَّإ :القَ أن ي إالَّ،اعمة اإلجم صحد على عالٌّإثباته لالختالف د: قلت
  .ى أعلمالَ فاهللا تع،هموِلنذر بقَم يعتد ابن الْم ولَ،ةالف للظاهريِخالْ

وض روب الزكاة ِفي عجاهري أهل العلم أطبقوا على وم ج أنَّ:همموالْ
التجوإن كانت األحاديث الْ،ةار رفُمالَِّتية وعتدل على و وِبجهخلو من ا فيها ال ت
؛يحة تسندها مع مفهوم اآلية ولكن هناك آثار صح،ال واحتمال مع قلتهاقَم 

  .-إن شاء اهللا- قحاهري هو الْمج إليه الْبها ذَ مإنَّولذلك فَ
ويبقى معنا الكالم على وكَ،وب زكاة الفطر ِفي الرقيقج ما ِفي الراية و

                                                 

 أبو عمرو بن ، وهذا سند ضعيف،)١١٧٩(رقم ، )٣٨٤ص(أخرجه أبو عبيد ِفي األموال ) ١(
حماس مكَ،ولجه ِمالْ"ي ِفي هِبا قال الذَّمالشافعي ِفي ه ومن طريق،"انيز "بِمائع الْدنن"، 

والبيهقي وغريه٨٢٨( رقم "اإلرواء"نظر ا ، واألثر ضعيف،ام(. 
 ).١١٨٠، ١١٧٩( رقم األثر  ،ة ِفي التجارات قَد الص: باب،ي كتاب األموال  أخرجه أبو عبيد ِف) ٢(
 ر بو أَيٍقِق رن ِمانَا كَم$:  قال ابن عمر،)١١٨١( رقم األثر ،ي عبيدي كتاب األموال ألِبوِف) ٣(

يرِه ِبادالت جيِهِفة فَاراةُكَ الز#. 
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 ،حنية ليست ِفي الصحيايو هذه الر أنَّ"ةدالع"ي ِفي اِننع الصققَّ وقد ح،الثانية
وإنوالْ،فراد مسلمأا هي من م جزكاة الفطر الْور على أنَّمه مة بأعيان العبيد لقَتع
متجهة على أسيادهم الذين يستغلونِخم ِفي الْهةدم . 

 دؤ يمد إن لَ وعلى السي-ى العبيدلَ ع:أي- الزكاة عليهم نَّإ :ومال قَوقَ
الزكاة عن عبيده بأن يكنهم منموحكي هذا القول ،ا الكسب من أجل أدائه 

  .ي ثور القاضي عن أِباهكَ وح:ياِننع قال الص،عن مالك
جب  كما أنه ي،ا على األسياد هذا هو القول الصحيحهوِبجالقول بو: قلت

كَ،عيل العائلة زكاة الفطر عن نسائه وأوالدهعلى صاحب البيت وم مِفي اَءا ج 
 ناعا ِم صِرطِْف الْاةَكَز ج  اهللاولُس رضرفَ$: الَ قَبمر ديث عن ابن عحالْ
تأَ،ٍرم وا ِم صاعنِع شٍريى الْلَ ععِدبالْ وحر،ِركَالذَّ واُأل وىثَن،و ِغالصِريِبكَالْ وِمِري ن 
 .)١(#ِةالَلَى الص ِإاِس النوِجر خلَبى قَدؤ تنْا أَه ِبرمأَ و،نيِمِلسمالْ

وقد تبيأنَّن و جتتعلق بأعيان العبيد الَِّتي - زكاة الفطر:أي- الزكاة وب 
أنوباهللا التوفيق،ا على أسيادهمه  . 

                                                 

قة الفطر د ص:وباب، )١٥٠٣(رقم  ،ة الفطرقَد فرض ص: باب،البخاري ِفي كتاب الزكاة) ١(
صاع١٥٠٤(رقم  ،مرا من ت( ،قَة الفطر على الصغري والكبري: وِفي بابدرقم ، ص)١٥١٢( ،

 ،)٩٨٤(رقم ، سلمني من التمر والشعريم زكاة الفطر على الْ: باب،ومسلم ِفي كتاب الزكاة
 والنسائي ِفي ،)٦٧٥(رقم ، صدقَة الفطر  ِفياَءج ا م: باب،والترمذي ِفي كتاب الزكاة

رقم  ،ديناهعمسلمني دون الْمان على الْضم ِفي فرض زكاة الفطر ِفي ر: باب،كتاب الزكاة
)٢٥٠٤(،وأح مد ِفي ممكيلة زكاة الفطر: باب، ومالك ِفي كتاب الزكاة،ي هاشمد بِنسن ، 

وأبو داود ، )١٦٦١(رقم  ،ي زكاة الفطر ِف: باب، والدارمي ِفي كتاب الزكاة،)٦٢٧(رقم 
 ِفي كتاب هوابن ماج، )١٦١١(رقم  ، كم يؤدى ِفي صدقة الفطر: باب،ِفي كتاب الزكاة

 ).١٨٢٦(رقم  ،ة الفطرقَد ص: باب،الزكاة
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]١٧٢[ع ِب أَني هرينَّ أَ:� ةَرر الْ$: الَ قَج  اهللاولَسعجاُءمج بار،ئِْبالْ ور 
جبار،الْ ومنُِدعج بار،ِف والْاِزكَي الر خمس#  . 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الإسقاط الْ: ديثحمؤة ِبذَاخما جنته العاء من بعضها على جم
عدن م الْطَقَ وكذلك لو س، على حافرها أو بانيهائر ِبتطَقَ وكذلك لو س،بعض

على منفَ،شتغل فيه ي إنة على صاحبها وال جناية مأخوذ،ا كلها ال دية فيهاه . 
J ْالمفراتد: 
 العج اءُ م  : هي الدة الْاب م ستة من ذَلَ عمأباح اهللا لَ  الَِّتي ات األربع  و حم ولبنهاا ه ، 
كُأو أباح روبا والْهمل عليهاح.  
 .  فيما جنتهيءر ال شد ه:أي: #اربج$: قوله
حافرها  ار لو سقطت على  بي ج  وه ،اء منها  مر ألخذ الْ فَح ت الَِّتي هي :  والبئر 

افر ح أن يكون الْ إالَّ، فإنه ال دية فيها وال جناية،د فيها أحطَقَ أو س،أو بانيها
ما لذلكتوكذلك الْ،سبب مطَقَعدن إذا سعلى م ني غل فيهشت.  

هو الْ :ازكَالرال الْمركُمفن الْوز ِفي األرض من دجةاهلي . 
 ذلك ِفي األرض ليست ألحد وال دِج إذا و:أي :# سمخ الْاِزكَرِفي ال$: قوله
 . عليها ملك
J ْالمعنى اإلجياِلم : 

  لَ ص وما ح  ، ال سيطرة عليها ألحد      الَِّتي  اء   م جحته الع   ر ما ج   أنTَّشرع اهللا   
،  T  من اهللا فإنه عفو    ؛ب مالكه   بعدن بغري س   م أو الْ ،بب  من غري س   يءِفي البئر من ش   
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 إنَّفَ ؛ة اهلي ج ون ِفي األرض من دفن الْ  فُد مال م  دِج وأنه إذا و   ، فيه وال ضمان   يء ال ش
 . دلة والعحصلَما فيها من  الْم ِلTا اهللا هعر وهذه األحكام ش،سمخفيه الْ
J ْفقه الديثح: 

على بعض اء من بعضها مجحته العرا ج مديث أنَّحذ من هذا الْؤخي: أوالً
فإنه يعترب هادألنه ليس لصاحبها سيطرة عليها؛ر ،وهل هذا خ ِج ِباصنا على ايته
  ؟ا على األبدان واألموالايتهنِج أو عام ِب،األبدان فقط
  ؟ا جرحمد ذلك ِبقيل يه: ثانيا

قال الصجرحالْ" لفظ : أقول:ياِننع."ليس ِفي الر والَِّتية اياقَ سالْاه منفص، 
وإنالْ$: ي بعضه وِف،ا هو ثابت ِفي بعض ألفاظ الصحيحنيمعجاُءمج بارج رحاه#  .
 ِفي  "رح جالْ " ليس ذكر   : قال عياض والنووي وآخرون       . # اربج$ : ي لفظ البخاري     وِف

 . غريه جرح أو ل بِ ص حاءً  و س ،اد إتالفها بأي وجه كان       ر ما الْم  وإن  ،هذه الرواية قيدا    
ارع زم فقد فصل ِفي الْ؛ا على األموالها جنايات وأم:قال ابن دقيق العيد :ثالثًا

ي  وِف،الك ضمان ما أتلفته بالليل دون النهارم وأوجب على الْ،بني الليل والنهار
  . يقتضي ذلكجالنِبي حديث عن 
          ﴿: ىالَقول اهللا تع: قلت

           ﴾ 
  .اشية للزرع ليالًم النفش هو إفساد الْ أنَّونَرسفَم ذكر الْ. اآلية]٧٩-٧٨:األنبياء[

وقد ورِبي  ِفي حديث عن دأنه أمر على أهل الْجالن محفظها ِفي ارع ِبز
كر ِفي افق ما ذُوديث يح وهذا الْ،)١(حفظها بالليلاشي ِبوم وعلى أهل الْ،النهار

                                                 

وابن ماجه ِفي ، )٣٥٧٠(رقم  ،اشي تفسد زرع قوموم الْ: باب،داود ِفي كتاب البيوعأبو ) ١(
 ).صحيح(، )٢٣٣٢(رقم  ،اشيومكم فيما أفسدت الْح الْ: باب،كتاب األحكام
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  .اشية للمزارع ِفي الليلمعلى تفسري النفش بأنه إفساد الْاآلية 
اشية ضمان ما أفسدته ماشيته بالليل  موعلى هذا فيكون على صاحب الْ

  .دون النهار
 وهو ما كان ،ارع حفظهزمجب على أهل الْسألة خالف فيما يمي الْوِف
ارع زما إذا كانت الْ أم،اشي بدون راعيوم من العادة أن ترسل فيه الِْفي فالٍة

 ،حفظها يرسلها  مع راٍع وأن ي،اشية حفظهامى صاحب الْلَع فَ؛منتشرة وكثرية
 . ى أعلمالَ واهللا تع، هذا هو األقرب، عنهاوالًئويكون مس

  .)١(#يِه ِفعتر ينْ أَكوِشى يمِح الْلَوى حعري ياِعالركَ$: جالنِبي وقد قال 
أمة الْا القصمأنَّ:ار إليها ِفي اآلية فخالصتهاش ر له عنب أو بستان من الًج 

ا ماكَحت فَ، ِفي بستان العنب فأفسدهلَخ ود،من الغبهذَ فَ،من واآلخر له غَ،عنب
ان فحكم سليمان أن يأخذ صاحب الغنم البستان ميلَا على سر مثُم ،إلَى داود

ويسقيه ويقوم عليه حتى ي عكَود انَا كَم،ويأخذ صاحب البستان الغ ليأخذ ؛من 
يءجما يمنه حت ى يعالبستان كَود انَا كَم،وي عيد كل منهما ما عنده من حق 

  .إلَى صاحبه
وهو يؤيد ما جاء ِفي حديث البنَّأَ$ :اءر  ِبيةٌ جالناِرياقَةٌ ضن لَه تكَان، 

                                                 

)١ (البخاري ِفي كتاب اإليرقم  ، فضل من استربأ لدينه: باب،انم)ومسلم ِفي كتاب ، )٥٢
 ، والنسائي ِفي كتاب البيوع،)١٥٩٩(رقم ، اتبهالل وترك الشح أخذ الْ: باب،اةاقَمسالْ

ث على ح الْ: باب،ي كتاب األشربةوِف، )٤٤٥٣(رقم  ،سبات ِفي الكَبه اجتناب الش:باب
ترك الش٥٧١٠(رقم  ،اتبه( ،باب الوقوف عند الشبهات،نوابن ماجه ِفي كتاب الفت ، 

ن الل بيح الْ: باب،ارمي ِفي كتاب البيوع والد،د الكوفينيسند ِفي مم وأح،)٣٩٨٤(رقم 
 ، ِفي ترك الشبهاتاَءا ج م: باب،ي كتاب البيوع والترمذي ِف،)٢٥٣١(رقم  ،نام بيرحوالْ

 ).٣٣٢٩(رقم  ، ِفي اجتناب الشبهات: باب،وأبو داود ِفي البيوع، )١٢٠٥(رقم 
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 فَقَضى أَنَّ ِحفْظَ ، ِفيهاج  فَكُلِّم رسولُ اهللا، فَأَفْسدت ِفيِه،طًافَدخلَت حاِئ
 وأَنَّ علَى أَهِل ، وأَنَّ ِحفْظَ الْماِشيِة ِباللَّيِل علَى أَهِلها،الْحواِئِط ِبالنهاِر علَى أَهِلها

#الْماِشيِة ما أَصابت ماِشيتهم ِباللَّيِل
)١(. 

ا افرهى حلَت عطَقَ البئر إذا س أنَّ: أي.#ارب جرئِْبالْو$: قوله: سألة الثانيةمالْ
 أن  إالَّ، فيها ال يضمنه صاحبهالَص ما حإنَّ فَ،أو على بانيها وإن كان مستأجرا

يكون ما ِبتسببحفرهولَ،اسا ِفي طريق الن مي جعل عليها عالمات تع من من
 . لسقوط فيهاا

 اهللا ِفي األرض من هقَلَن هو ما خعِدم الْ.#ارب جنُِدعمالْو$: سألة الثالثةمالْ
 ؛  على الذي يشتغل فيهطَقَ فإذا س،ة وغري ذلكب والفضهات النافعة كالذَّامخالْ
  .#ارب جنُِدعمالْو$: ج  لقوله؛ ذلك ال ضمان فيهإنَّفَ

 ِفي نظام الشركات رر على ما قُد وهذه الفقرة بالذات رديثحي هذا الْوِف
 أصيب وهو يعمل ِفي شركة بأي حادث فيها ترتب عليها إزهاق نفسه أو ن مأنَّ

ا ذَ وه،هاية فما دون الشركة تكون ضامنة لذلك بالدقطع عضو من أعضائه أنَّ
 .مى أعلالَ واهللا تع،ديث يدل على بطالن هذا النظامحالْ

ونا فُدد موجال الذي يم الركاز هو الْم أنَّدقَت. #سمخ الْاِزكَي الرِفو$: قوله
 والباقي يكون ،مسخ فعليه فيه الْهدج ونم فَ،اهليةجِفي األرض من ضرب الْ

ر عتب فهو ي؛ وال يعرف الذي دفنه، مال من ضرب اإلسالمدجا إذا و أم،ملكًا له
  .اءش ين مقرز ي� واهللا ،قطةلُ

                                                 

 ). ٣٥٧٠(رقم  ،اشي تفسد زرع قوموم الْ: باب،أبو داود ِفي كتاب البيوع) ١(
 ،ِفي كتاب األحكامابن ماجه ورواه ، وسند أِبي داود صحيح: قال الشيخ أحمد النجمي   

 ).٢٣٣٢(رقم  ،اشيومكم فيما أفسدت الْح الْ:باب




�	�א��������م�� <  
١٨٨ 

وهل يعف ِبرذه اللقطة ِلهمدة س؟ةن  
 أو ، وقد مات،ا إن كانت ِفي دار معروف صاحبها أم،الظاهر أنه كذلك

سألة فيها تفصيل م والْ،اد إلَى ورثته إذا علم أنه كان صاحب مالع فهي ت؛انتقل
 . يق وباهللا التوف،اء هذه خالصتههقَعند الفُ
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]١٧٣[ عِب أَني هريالَ قَ� ةَر: $بثَعر ج اهللا ولُسع مر �ى لَ ع
الصيلَِق فَ،ِةقَد :منعاب نج يٍلم،و اِلخدب الْن يِدِلو،و العباسع مر ج  اهللاوِلس. 

 مكُنِإ فَ؛داِلا خمأَ و، اهللااهنغْأَرا فَيِق فَانَ كَنْ أَالَّ ِإيٍلِم جن ابمِقنا يم :ج  اهللاولُس رالَقَفَ
ِلظْتونَمااِل خِدقَ فَ،داح تبأَس دراعهأَ وعتادهاهللايِلِب ِفي س ،أَ وا الْمعبِه فَ؛اسيلَ عي 
لُثِْمواه. الَ قَثُم :يا عمأَ،ر ما شعرنَّ أَتع مالر ِصِلج ن؟يِهِب أَو!#. 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح :عث الْباِبجلَي عى الصةقَد. 
J ْالمفراتد: 

بفتح الِْجيم وكسر الِْميم آخره الم، قال: أقول "العدة" قال ِفي: ميلابن ج 
إلَى  بالنسبة ف إالَّرعوزي فيمن ال يج وذكره ابن الْ،همعرف اس ال ي:ابن منده
      ﴿: كان منافقًا فأنزل اهللا فيه: قال الْمهلب:  قال،أبيه فقط
 -٣/٢٩٨ج" (العدة" من ’ا. ﴾ فتاب وصلحت حاله     

  . واتفقوا أنه من األنصار).الْمطبعة السلفية
اد هِج صاحب الْ،ليلجي الْاِبحومي الصخزم الْ:أي: #يِدِل الون بداِلخ$: قوله

 .العظيم والفتوحات الكثرية
أماسا العب :فهو عوكَ،ج  الرسولم ا جاء ِفي الْمأَ$: ديثحمِلا عمتا   ي

عمنَّ أَ،رع مالر ِصِلج ن؟يِهِب أَو!# . 
 أنه كان فقريا         إالَّ ، ينقمه     يء ى الكالم أنه ليس له ش        عن   م أنَّ كَ:  #مقِ نا ي م $:  قوله  
ولكن   ،ميل  ينقمه ابن ج     يء فال ش ن إذ؛ر كَش ا أن ت  هقِّوهذه نعمة من ح     ،فأغناه اهللا   

 .  وحسنت توبته،نه تابإ :القَ ولكن ي،افقًاننع كان يدل على أنه كان ممالْ
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ى لَ جعلها وقفًا ع، أوقف أدراعه وأعتاده ِفي سبيل اهللا:أي: #سبتاح$: قوله
 . اهدينجمالْ

   باعتبار أنَّ جالنِبي ى لَ عنيا ده أن:أي: #اهلُثِْم و يلَ عيِه فَاسبعا الْمأَ$: قوله
 . مادقَاس زكاة عامني م من العبذَخأَ فَ، احتاج ماالًجالنِبي 

 . ل صنو أبيهج الرم ع أنَّتفْر وعتمِلا عمأَ: #ترعا شمأَ$: قوله
ع منها رفَت يكون أصلها واحد ويالَِّتية لَخالنهو األخ تشبيها ب: الصنو

  . اآلية]٤:الرعد[ ﴾  ﴿ :T قال اهللا ،جذعان
J ْالمعنى اإلجياِلم:  

ا ملَ فَ،-ةقَد قابضا للص:أي-قًا دصتاب مطَّخ بن الْرم عجالنِبي أرسل 
رجِبي  إلَى عأخربه بأنَّجالن اب نميل  جمنوكذلك خالد بن الوليد، زكاتهع ، 

اس بن عبد الْوالعبِبي  لذلك فقد أنكر ؛طلبمجالنوذَ،ميل صنيعه على ابن ج مه 
  .# اهللااهنغْأَرا فَيِق فَانَ كَنْ أَالَّ ِإيٍلِم جن ابمِقنا يم$:  فقال،بذلك

ا وهو قد احتبس أدراعه مالَنع طَمالد بأنه ال يصدر منه الْخوقد اعتذر ِل
مكن أن  ال ي؛وب طلبا لألجر والثوابندم يفعل الْن وم،وأعتاده ِفي سبيل اهللا

يع الواجبمن،يؤدي زكاته يءحتمل أن يكون خالد ليس له ش وي �.  
ثُمصلوات اهللا وسالمه عليه-اس بأنه قد أخذها منه  اعتذر للعب- . 
J ْفقه الديثح: 

هل هي الواجبة أو  :قةد ِفي بعث عمر على الص.بن دقيق العيدقول ا: أوالً
  .ا الواجبةه أن- اهللارِحمه- واستظهر ابن دقيق العيد ؟ةوبندمالْ

  ، ة الواجبة  قَدا الص ه ل على أن   دنع ي  م ميل على الْ    ابن ج  م ذَ ألنَّ ؛ق حوهو الْ   : قلت 
  فلو كانت الصة الْ قَدم ند ة ما   وبت رتعلى ذلك ذَ  ب م  التوفيق وباهللا   ،ميل  البن ج  . 
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ة وضفرمة الْقَدا يكون ِفي الصمي إناِبج بعث الْوف أنَّعرمكذلك من الْ
دون الصقَدةة التطوعي . 
 فِرع نماع عفَ الد. #دااِل خونَمِلظْ تمكُنِإ فَ؛داِلا خمأَو$: ذ من قولهؤخي: ثانيا

 . اجبا وعن عليه بأنه ميِعري إذا ادخبالْ
 ِفي ذلك كالم كثري .# اِهللايِلِب ِفي سهادتعأَ وهاعرد أَسبت احِدقَو$: قوله :ثالثًا

 تلَِع أو ج،قةدابل الصقَ ِفي متلَِع هل هي ج:حول احتباس األدراع واألعتاد
 وهو ، سابقًارِك فيما أرى هو ما ذُقح والْ،غري وجيه وكل هذا ِفي نظري ؟قيمتها

 تقربا إلَى ؛اهدين ِفي سبيل اهللاجم على الْهادت وعهوعر خالد بن الوليد أوقف دأنَّ
 . ع الواجبنم يفعل ذلك ال ين وم، وطلبا للمثوبة عنده،اهللا

بتحبيس      الَ قَ نم دليل لِ .#  ِفي سبيل اهللا    هدا تعأَ  و  هاع ر د أَ سب تاح $: ِفي قوله   : رابعا  
  . وجعله وقفًا فيما ينتفع به- بإيقافه :أي-ول نقُمالْ

قال األمري الصي ِفي اِننع"العقَ واختلف الفُ: قوله":ةدِفي :أي-اء ِفي ذلك ه 
حبيس الْتال يصح وقف الْ: فقال مالك،-والت ووقفهانقُم الَ وقَ.ول مطلقًانقُم 

 وقال بصحة ذلك ، وال وقف الكتب: وعنه.وانيح ال يصح وقف الْ:أبو حنيفة
الشة وغريهمافعي.  

 من أصحابه عمختارها جا أحمدوهي رواية عن اإلمام :  قلت:ققِّحمقال الْ
  .بذهموهي الْ

  قال الص قالوا : يانِ نع :إلج اع الْ مسلمني على صحة وقف الْ    موالْصر حمبيح اص
 .   ’ا .اجد من غري نكريسمِفي الْ

 فإنه ال نكري ِفي أنه ،وضه دليالًهخفى عدم ن وال ي: قلت:قال ابن األمري
ملف فيهخت،فال داللة على رضا الس اكت حتى يكون إجما سكُاعلكن ،اوتي 
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 .  ’ا .#هادتعأَ وهاعرد أَسبت احِد قَهنِإفَ$: ج  وقوله،الدليل حديث الباب
 مع وجود  به القائل من عدم اإلنكار لعله ينتهض دليالًجا احتوم: قلت

الدليل الذي يدهؤي،وكأن لِّم اتفقوا على العمل بذلك ِفي كُهز مان لَكَان ومم 
ينكره أحدلَ من العلوجود الدليل عليه من إقرار الْ؛اءم ملفعل خالدج ومعص ، 

  . واستفتائهج ولس بعد استشارة الر يفعله إالَّمالدا لَ خاهر أنَّوالظَّ
ا ماحف وآالت النعش وما أشبه ذلك ِمصمتب والْ إيقاف الكُ:ومن ذلك

 وإذا ،ولنقُمحبيس الْ على تجالنِبي  واألصل فيه إقرار ،اعتاد الناس أن يعملوه
 لَّا دم كَ،ةاجمثل ذلك للح يستعدون ِبة كان األغنياء منهماهليج أهل الْانَكَ

  فإنَّ،وع والسيوفررب من الدحة الْأميصفوان بن  من جالنِبي عليه استعارة 
أهل اإلسالم قد جعلوا ذلك تعبا هللا د�لَ وإقراٍر،ارع بذلك بإجازة من الش هم 

 . ى أعلمالَ واهللا تع،عليه
ةً د عانَا كَذَم ههلَم ع أنَّ:# اهللايِلِبسِفي $: ذ من قولهؤخي: خامسا

للماهدين ِفي سبيل اهللاج،الذين ي اهدون إلعالء كلمة اهللاج.  
ويؤخذ من هذا أنه ال يوز الوقف وال الْجبس ِفي نصرة حزب أو قبيلة ح

  ألنَّ؛حاِلل الصم من العدع وال ي، وإن فعل فهو ال يكون ِفي سبيل اهللا،أو شخص
   ﴿: ى يقولالَ واهللا تع،ا اهللا أن تكون واحدةهر أمالَِّتية  لألمافيه تفريقً

              
             ﴾ 

 .  ]٩:راتجحالْ[
اد ِفي سبيل هِج من الْدعاربني يحم قتال أهل البغي والْنَّإ :ا نقولنومن ه

 . ى أعلمالَع واهللا ت،اهللا
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 هذه العبارة  أنَّ:#اهلُثِْم ويلَ عيِه فَاسبعا الْمأَو$: ذ من قولهؤخي: سادسا
يترد معناها بني شيئنيد:  

ِبي ا أن يكون إمجالنت حملها عن عانَ فإذا كَ، هذا بعيدي أنَّ ويظهر ِل،هم 
؛اس عنده مال يوجب الزكاةالعبفال ي مكن أن يتحمِبي ا لهويتركه ال ، عنهجالن 

ر إعانة على ترك األداء مع وجود ما يوجب بعت ذلك قد يإنَّ فَ؛يؤدي زكاته
حملهم د الناس ويوع والشارع ي، وهو وجود النصاب عنده،ضي للواجبقتمالْ

 .  على أداء الواجبات بطيب نفس
ما لعامني دقَ م- أخذ الزكاة:أي- قد أخذها جالنِبي    أنَّ:يواالحتمال الثاِن

اسمن العب،وهذا هو الالئق الذي ي تا ِلعين توجيهوإن كانت ،ذه العبارةه 
 فمنها ما أخرجه الترمذي من حديث ،األحاديث الواردة ِفي ذلك فيها ضعف

عِه$ : بلفظليِعي ي قَِدنرَأل؛ض ني استفْلَسِمت نهص ةَقَدع ام١(#ِني(.  
 فيه  أنَّ إالَّ،يطِنقُار ومثله عند الد،القَ ِفي إسناده م:افظ ابن حجرحقال الْ

  .اضعفً
  . ’ا .م منه زكاة عامني ضعيفدقَ تج روايات أنه  أنَّ:اصلحوالْ

ا هو ذَ ه أنَّ إالَّ؛ارباقَوإن كانت هذه الروايات ضعيفة ضعفًا م: قلت
                                                 

)١ (أخرجه أبو داود من حديث عالْنَّأَ$:  بلفظلي عباس �لَأَ س  ِبيجالنِفي ت يِلِجعص قَِهِتقَد لَب 
بن مسعود عند  وله شاهد من حديث ا، وسنده ال بأس به.#كِل ِفي ذَه لَصخر فَ،لَِّح تنْأَ

 ،انمح الساِلي ص بن ذكوان بن أِبمحمدي سنده  وِف،"األوسط" و"الكبري"ي ِفي رباِنالطَّ
 وفيه ،"األوسط"ي ِفي ي رافع عند الطرباِن وشاهد آخر عن أِب،ادسة من الس،صدوق يهم

إساعيل وفيه كالم كثريم،ا .قثِّ وقد و’.  
 ،ستخري اهللاأ وأنا ،ي للساعاِت"يباِني شرح الفتح الراألماِنبلوغ "ي والثالث بواسطة الثاِن

 ).النجمي(. وأحكم بأنه حسن لغريه
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ي إجازة  وِف،جهيز الغزاةال ِفي تمحتاج الْ كان يجي ِبالن فَ،ليقاألنسب واأل
حمل حسن ما يأ وهذا هو ،اس فاستسلفها من العباالًه قد احتاج ملَّعلَ فَ،الوفود
 . ديث فيما أرىحعليه الْ

ذ من ؤخي. #يِهِب أَون ِصِلج الرم عنَّ أَرما ع يتمِلا عمأَ$: ذ من قولهؤخي: سابعا
هذا فضيلة للعباس ِفي كونه عِبي  مجالن،وهذا القول كأنه ص دِبي  من رجالن 

درًءا للقالة ِفي العباس بأنه منع،السيما وهو ع ِبي  موكونه ِم،جالن متبعه ن 
 ،عنأنه م وبذلك ال ينبغي القول فيه ب،ةابران وفضل القَم فله فضل اإلي،وآمن به

 . وباهللا التوفيق
 

 

 

 

J@J@J@J@J 
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]١٧٤[ع نع ِدب ِناهللا بز ِديِن بلَ$: الَ قَ�م اِص عاَءفَا أَملَ اهللا عى رِهوِلس 
يومح نقٍَني سماِس ِفي الني الِْف وملُ قُِةفَلَّؤوبهم،لَ ومي اَألِطع نصارش أَكَ فَ،ئًاينهم 
وجوا ِفي أَدِهِسفُنلَذْ ِإم مِص يبهما أَ مصابالن فَ،اس طَخبهالَقَ فَم :يا معشر 
  ةً الَعي؟ وم اهللا ِبكُفَلَّأَ فَنيِقرفَت ممتنكُي؟ و  اهللا ِبماكُده فَ الًالَّكم ضدِج أَملَ أَ،اِرصناَأل
وا يبِج تنْ أَمكُعنما ي م:الَ قَ.نم أَهولُسراهللا و: واالُئًا قَي شالَا قَملَّ كُ!ي؟م اهللا ِباكُنغْأَفَ
روا الُ  قَ!؟  اهللا ولَ س:   اهللا ورولُ سأَ ه م لَ :  الَ  قَ.نئْ  ِشوتلْقُ لَ م تئْجِ :  متذَ ا كَ ن الَ أَ ،ا ذَكَ ا و ت  رض نْ  أَ  نَو  
ذْ يهب  الن  بِ اس  اِةالش  الْ و ِعبِري  و ذْ تهبِ ونَ ب  ر لَى رِ  اهللا إِ  وِلس كُالِ ح ؟ لَ م هِ  الْ الَوج كُلَ ةُرنتام ِمأًر ن 

 ارع ِشارصن اَأل،اهبعِش واِرصن اَألياِد وتكْلَسبا لَع ِشويا أَاِد واس  النكلَ سولَ و،اِرصناَأل
والنثَ ِداسِإ،ار كُنمس ونَقَلْتب ثَي أَِدعفَ،ةًر ِباصروا حتقَلْى تِنوى الْلَي عحِضو#. 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الإعطاء الْ: ديثحملُة قُلفَؤوبهم من الغائمن. 
J ْالمفراتد: 
 ،عجى رعنم ِباَء من فَ، الرجوع:ةغالفيء لُ :#ِهوِلسى رلَ اهللا عاَءفَا أَملَ$: الَقَ

 ،ةنيمود به الغقصم وهنا الْ،ار بدون قتالفَّذ من أموال الكُؤخا يم اسم ِل:يءوالف
 . ففيه تسامح بالتسمية

 . نني يوم غزوة ح:أي :يوم حنني
 م هلَم ليس   ه األصل أن  ى أنه أعطاهم مع أنَّ       عن  مِب:  # مهوب لُ  قُِةفَ لَّ ؤم ي الْ  فِ و$ : قوله  

 ا نفوذًمه لَ ألنَّ؛ ما وهبهم تأليفًاج اهللا ولُس رمهبها وم وإن،ةنيم ِفي الغيءش
 . همءفيمن ورا
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ة وهي وجدم من الْ: أقول:ياِننعقال الص: #مِهِسفُنوا ِفي أَدجو$: قوله
الغبض . 

عطوا شيئًا خالف  يمهم لَوِن لكَ:أي: #اس النابصا أَ ممهبِص يم لَذِْإ$: قوله
 ملَ أَ،اِرصن اَألرشعا مي$: الَقَ فخطبهم فَ،اهدين منهمجم أصابت الْالَِّتية القسم

  .من الوجود. #الًالَّم ضكُْدِجأَ
 ،وققُحون الْمنع وت، تعبدون غري اهللا، باطللى كنتم ع:أي: #الًالَّض$ :قوله

 . ي أتيتكم بهين الذ ال تعرفون شيئًا من الد،ويقتل بعضكم بعضا ليغنم ماله
 .  يِببس ِب:أي :يم اهللا ِبداكُهفَ

 األنصار بينهم انَ وقد كَ،من التفرق وهو االختالف: وكنتم متفرقني
عديقتل األوسي الْ،ةاو خجي والعكسزر.  

 . يدي وبسبِبعكم على يم ج:أي :يفألفكم اهللا ِب
قَفُ :ةالَعاءر.  

 . ى يديلَ أصبتموها عالَِّتيائم ن من الغا أعطاكمم ِب:أي: يفأغناكم اهللا ِب
     اهللا ورسوله أم أي   :ن:  ختار الصحاح       .ا  أكثر منعليه   :  "  قال ِفي م أنعم عليه،        :  من
 . ’ا"  الِْمنةأي امنت عليه ِبما أعطاه إياه ِبحيث ذكره على سبيل                :  وبابه رد، ومن عليه        

 : أن الْمن له معنيان:والْمهم
 .طية الَِّتي ليست ِفي مقابلة شيء الع-١
 . االمتنان بالعطية بأن يذكرها للمعطي على سبيل التفضل-٢

 به ِفي حر عنه هنا قد صينما كُ :#اذَكَا وذَا كَنتئْ ِجمتلْقُ لَمتئْ ِشولَ$: قوله
 . #اكنيآوودا فَرطْم و،اكنقْدصبا فَذَّكَم و،اكنرصن فَوالًذُخا منتيتأَ$: رواية أخرى

  .أداة عرض: ونرض تأالَ
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$ذْأن يهبالن رحالكمإلَى ج وتذهبون برسول اهللا ،مهاة والبعري إلَى رحاِلاس بالش #: 
حالالر :حل اإلقامةم،وم الذي تأخذونه أفضل ِمى ذلك أنَّعن ا أخذوهم . 

 لكن الشعب أصغر من ، كذلك والشعب،ع السيولمجتهو م: الوادي
 . الوادي

 . دسجالشعار هو الثوب الذي يلي الْ: األنصار شعار
 . الذي يكون من أعلى: الدثار
ى توا حرِباصفَ -ال عنكممثارا بالْئ است:أي- ةًرثَي أَِدع بونَدِجتس$: قوله

قَلْتِنوى الْلَي عحِضو# . 
J ْالمعنى اإلجياِلم:  
 ،"حنني"ائم الكثرية ِفي موقعة ن من الغجمحمد ى نبيه لَ اهللا عحتا فَملَ

وبعد أن ترك حصار الطائف عوكان أكثرها من ،- إلَى الغنائم:أي- إليها اد 
 ،منمن الغألفًا  إذ اجتمع أكثر من أربعني ألفًا من اإلبل ومائة وعشرين ،اشيومالْ

 فأنكر ذلك بعض ،حديثو عهد باإلسالم ليتألفهم أقواما جالنِبي فأعطى 
  .قح تصرف ِبجم يعلمون أن تصرف رسول اهللا هإنا خيارهم فَ أم،األنصار
 ماِئن الغجول اهللا سي رِطعي$: ا بلغته مقالتهم حيث قال بعض سفهائهمملَفَ

 ،ٍةب ِفي قُه لَمِهِعمج ِبجالنِبي  رأم فَ.انعدي ومِهاِئم ِدنا ِمنوفُي سرطُقْ تاٍموقَْأل
 . كرخ ما ذُلَإ #... مكُني عِنتغلَة بالَقَا مم :الَقَ فَ،واعمتاجفَ

وه من نصرة له ولإلسالم مدا قَمم ِبه واعترف لَ،ةفيفَاتبة خعاتبهم معفَ
ة حب من صمهم ما ذخر اهللا لَوا بذلك عظيفُر وع،ت نفوسهمابطَ فَ،الذي جاء به

ار م ِفي الده اهللا لَهرخ باإلضافة إلَى ما اد،هماِلح ورجوعهم به إلَى ِر،رسوله
ا قَاألخرى على مدفَ،وه وبذلوهم أمرهج مبالص ى ما سيلقونه بعده من لَرب ع




�	�א��������م�� <  
١٩٨ 

 ،ديههبه ومن اهتدى ِبى آله وأصحالَ وع،هات اهللا وسالمه على نبيولَص فَ،األثرة
واستنبس نته إلَى يوم القيةام. 

J ْفقه الديثح: 
 . يئًاة فَنيمديث تسمية الغحذ من هذا الْؤخ ي:أوالً
 .  هموبلُة قُفَؤلَّمذ منه إعطاء الْؤخي: ثانيا
 .  لإلسالم ة وونوا قُ  كُان من أجل أن ي    م ى فيه ضعاف اإلي     طَع  التأليف ي   أنَّ : ثالثًا  
ميق يوكلون ان القوي العم أصحاب اإليديث أنَّحذ من هذا الْؤخي: رابعا

إلَى إياِنمهم باعتبار أنهم ال يهتونَمألمر الد اني . 
 ومصع مج اهللا ولَس رم يعرفون أنَّهة ذلك ألنابح الصلَعا فَمإن: خامسا

 .  ونصرتهقحة الْحلَصا فيه مم ِبف إالَّرصت وأنه ال ي،أطَخمن الْ
اسادس :فيه مِبي اتبة عجالنلَ لألنصار عى ملَا بغفيشرع ،ةالَ عنهم من القَه 

 . انه وصدق نيتهم وثقت من إينمفيه العتاب ِب
 . هم لهصرِت فيما لألنصار من فضل ِفي نجالنِبي فيه اعتراف : سابعا
اثامن :يذ من قول األنصارؤخ :$اهللا ورولُسأَه مِم الْ أنَّ.#نهللا ةَن لرسوله ثُم 

 . عليهم
 ونَبهذْت و،ِريِعبالْ واِةالش ِباس النبهذْ ينْ أَنَوضر تالَأَ$: ذ من قولهؤخي: تاسعا

 . أخذوا وعظيم ما     ، الناس  ذَلة ما أخ  آى ض لَ فيه دالله ع    :# مكُالِ ح لَى رِ إِ  ج   اهللا ولِ سر ِب
 ؛باع ِشويا أَاِد واس النكلَ سولَ$:  بقولهقب ما سجالنِبي  دلقد أكَّ: عاشرا

 . #ابهعِش واِرصن اَألياِد وتكْلَسلَ
 جِبي الن  أنَّ#ارثَ ِداسالن و،ارع ِشارصناَأل$: ذ من قولهؤخي: رشادي عحالْ

 . ة دون الناساصعتربهم خا
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 -ال دونكممثارا بالْئ است:أي- ةًرثَي أَِدع بنَوقَلْت سمكُنِإ$: قوله: رشي عالثاِن
  .ربم بالصهر أم:#وارِباصفَ

الثالث عرش :يؤخا تذ من ذلك أيضم الْحريخرلَوج عى الوالة وإن جوا ار
 :لقُ يم ولَ.#وارِباصفَ ةًرثَي أَِدعب نَوقَلْت س$:  لقوله؛ل دون غريهمامواستأثروا بالْ

 . واورثُفَ
الرابع عقوله: رش :$ِباصروا حتقَلْى تِنوى الْلَي عحِضو#:ذَ هعد من اهللا ا و

 ، ونشرهم لدينه،جهم لرسول اهللا رِتص لألنصار أنه سيثيبهم على نجورسوله 
 .  وباهللا التوفيق،م لكلمتهوإعالئه
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صقَدة الفطر وزكاة الفطر كالهمبه الْاَءا ج ححيحديث الص،الَذا قَكَ ه 
الصه-ي اِننعِحمِفي - اهللار "العةد."  

 م أع"ةقَدص" لفظ  أنَّ إالَّ،اجبا الوذَى هلَق عطلَ كال اللفظني يإنَّ: وأقول
وض وغري فرمة تشمل الْقَد والص،وضفرما الْهاد ِبرا يم ألن الزكاة إن؛"زكاة"من 

ذه  ه وذلك أنَّ،افة الشيء إلَى سببهض وإضافتها إلَى الفطر من إ،وضفرمالْ
الصقَدا على إتة أوجبها اهللا شكرم؛ومام الصوج ا ِلبر؛كانا فيه من النقص إن م 

ول على قوت صح أو التجول من أجل الْ،ل ِفي يوم العيدماء عن العرقَوإغناًء للفُ
 . وباهللا التوفيق،اليوم

 

 

J@J@J@J@J 
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]١٧٥[ع نع ِدب ِناهللا بع مفَ$: الَ قَب ررضر ج اهللا ولُسص ةَقَد 
 ،ٍرم تناعا ِمص: وِكلُممالْ ورحالْ و،ىثَناُأل وِركَى الذَّلَ ع-انَضمر: الَ قَوأَ- ِرطِْفالْ
 ِريِغى الصلَ عر بن ِماٍع صفص ِنِه ِباس النلَدعفَ: الَ قَ،ٍريِع شناعا ِم صوأَ
ِبكَالْوِري# . 

نْأَ$: ٍظفْي لَِفوت ؤى قَدلَبخ وِجرِإاِس الن ِةالَلَى الص#  . 

<|†�Ö] 

J الْموضوع زكاة الفطر: ديثح. 
J ْالمفراتد: 
اةكَالز :تطلق ويرِباد هاجب الْا الوياِلم،س واء تلَّعباألنصبةق ،أو ت لَّعق 

  :عنينيم اللفظ ِفي الْدرد وقَ فَ؟اءما النهاد ِبر أو ي،ا الطهرةهاد ِبرم وهل الْ،بالفطر
  . إذا بلغ غايته:بح الْا زك:مهولُفمن النماء قَ
 ﴾        ﴿: ىالَ قوله تع:ومن الطهرة

  .]١٠، ٩:الشمس[
ا م وكاله؟اد به التقديررم أو الْ،اد بالفرض القطعرمهل الْ: #ضرفَ$: قوله

قد ورلكن اشتهار اللفظ ِفي القطع الذي هو الوجوب أكثر،د  . 
 : أي-ان  ض ماد به الفطر من ر   ر موالْ، جب به    تيالَّتِ   :أي : # ِرطْة الفِ   قَد ص$ : قوله  

 . -ايته هِن
 واحد منهم لِّى كُلَ ع:أي :# وِكلُممالْ ورحالْ و،ىثَناُأل وِركَى الذَّلَع$: قوله

ا من األجناس الْصاعذكُمورمر أو من شعرية من ت،وقد و رالزبيب" : لفظد"، 
 . نسِج هنا لبيان الْ"من" و،منها صاع من كل : أي،"األقط" و"الرب"و
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 : أي،وه عدل صاعلُع ج:أي :#ر بن ِماٍع صف ص ِنِه ِباس النلَدعفَ$: قال
 . اعا من غريه فإنه يعدل ص؛ريه إذا كان نصف صاع من الربظن

  .الةاس إلَى الصوج النر تعطى قبل خ:أي: #ىدؤت$: قوله
J ْالمعنى اإلجياِلم : 

 ِفي يوم عيد لَع جدقَ فَ، وما أبلغ حكمته ِفي شرعه،ما أعظم شرع اهللا
الفطر صقَدا على األغنياء يدفعونه إلَى الفقراءة الفطر حقليستغنوا به ِفي ؛ا واجب 

 ، سلمنيم أغنياء الْقاة ِفي حاسوم على البذل والْ وليكون دليالً؛يومهم ذلك
 ،ها على رئيس األسرة وكافل العائلةِجت هذا الفرض ملَع وج،ففرض زكاة الفطر

يقوم به عمنحت يده من النساء واألطفال والْ تموباهللا التوفيق،اليكم  . 
J ْفقه الديثح: 
 ج اهللا ولُس رضرفَ$: ياِبحور بقول الصمهج استدل الْ؛ةقَدحكم هذه الص: أوالً

ِرطِْف الْاةَكَز#.ى أنَّلَ عاة فَكَ هذه الزرض واجب على منو جها مع قوت يومهد ، 
  .اهوِبجى ولَاع عمنذر وغريه اإلجمبل قد حكى ابن الْ

هم ِتاعدة يقولون بالوجوب دون الفرض على قَفينح لكن الْ:ياِننع الصالَقَ
  ألنَّ؛ ذلك نظراع ِفيمي نقل اإلج وِف: قال،من التفرقة بني الفرض والواجب

إنَّ:االَة وأبا بكر بن كيسان األصم قَإبراهيم بن علي و جواستدلوا على ذلك ،ها نسخوب 
 لَِزن تنْ أَلَب قَِرطِْف الِْةقَدص ِبج اهللا ولُسا رنرمأَ$ :ديث قيس بن سعد بن عبادة قالحِب

لَ فَ،اةُكَالزما نِتلَزلَاةُكَ الز مي أمران،لَ ومي نهان،و نحنفْ نلُع١(#ه( .وتِفي إسناده ب بأنَّقِّع 
را ماويولَم يقل صحيح، وقد وضعه األلباِني ِفي الصحيحة والًجه.   

                                                 

)١ (روباب، النسائي ِفي كتاب الزكاةاه :فرض ص رقم  ،ة الفطر قبل نزول الزكاةقَد)٢٥٠٧( ،
باقي   ِفي أحمدرواه اإلمام و، )١٨٢٨(رقم ، ة الفطرقَد ص: باب،وابن ماجه ِفي كتاب الزكاة

 .ي األلباِنهحح ص.مسند األنصار
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 : قلت ●
  .د عليه لضعفهمعتديث ال يحا الْذَ هنَّإ: أوالً
 لَم وع،ةرضيألنه تعارضه أحاديث صحيحة تدل على استمرار الفَ :ثانيا

الصحِبةُاب ا ومن بعدهم إلَى يومنا هذاه  . 
 لعدم الدليل الذي ؛اعمارقًا لإلجم بعدم الوجوب ال يكون خهولَ قَنَّ إ:ثالثًا

يستخرق  و،د إليهناإلجماع البد أن يكون ما إلَى دليلستند.  
ارنَّإ: ابعاإلج مراع مستند إلَى أدلة صحيحة وصيةح  . 
ا قول الْأمحنوأنه دون الفرض ِفي قَ،ة بالوجوبفي هم ِفي التفرقة بني ِتاعد

  .الفرض والواجب
م د بل يدل على ع،وبجم الودا ال يدل على عذَة هفينح قول الْإنَّ: وأقول

الف ذلك ِخ قال ِبن وم، وال يقاتل عليه ،م تاركهأثَا واجب يهإن فَن وإذ؛ةضيرالفَ
ذَّفقد ش،اذ ال حكم له والش . 

 ،ة تتعلق بالفطرقَد هذه الصديث وما ِفي معناه أنَّحذ من هذا الْؤخي: ثانيا
 وهل ت جب بغر وب الش     مس من آخر يوم من رمأو بطلوع    ، أو بطلوع الفجر   ،ان  ض 

أنَّ: وأقواها  ، وكل من هذه األقوال قد قيل؟مس من يوم العيد  الش  الوجوب يتق لَّع
 ،قيقيح ألنه هو الفطر الْ؛انضم هو عليه بغروب الشمس من آخر يوم من رنمِب

وج إلَى رخى ِفي ليلة العيد ويومه قبل الْدؤا ته وأن،فال واجب ينتظر بعده
وأحسن وقتها وأفضله ما بني صالة الصبح من يوم العيد والْ،الةالص خوج إلَى ر
الةالص،وقد و ردِفي ذلك حديث ح س١(ي األلباِننه(.  

                                                 

 ِوغ اللَّن ِمِماِئلص ِلةًره طُِرطِْف الْاةَكَ زج اهللا ولُس رضرفَ$ :اس قالن ابن عبديث عحالْ) ١(
وِثفَالرطُ وعلْ ِلةًمماِكسين،م أَن دا قَاهلَبِه فَِةالَ الصياةٌكَ زقْ مةٌلَوب،و مأَن داها بعدِةالَ الص 

= 
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 طَرالة إن فَا بعد الصهئاضوب قَج وو،اهِمقدياختلف ِفي جواز ت :ثالثًا
حتى اإلماملَّى ص،والكالم ِفي ج واز التقديم يتف على صحة الْقَّوديث الوارد ح
  ؟اتقَدة من الصقَد أو ص،ن قضاًء هل تكو:الة وكذلك أداؤها بعد الص،فيه

 أنه صاع ،رعر ِفي الشرقَم هذا هو الْ.خلَ إ#... ٍرم تناعا ِمص$: قوله :رابعا
وز أن ج هل ي:ق بأمرينلَّعتسألة يم والكالم ِفي هذه الْ،ةورذكُممن األجناس الْ

وز ج وهل ي؟تاتا للناسقَس منِجة إذا كان ذلك الْورذكُمتعطى من غري األجناس الْ
أن يطَعى من البرنصف ص اع بالًد؟اع عن الص  

 الَِّتي تلك األجناس هي اهر أنَّالظَّ فَ:ةورذكُمف على األجناس الْقَّوا كونه يتأمفَ
كانت مة ِفي الْوفَعرموهذا هو ، أن لفظ الطعام يشمل كل مقتات إالَّ،ةدين 

ام ِفي ع وإن كان الطَّ.#اٍمع طَناعا ِم صوأَ$: ه ِفي بعض األلفاظ لقول؛الظاهر
إالَّ،طلق على الربالغالب ي رورة كاألرز أنه يشمل ما كان مقتاتا ِفي غري الض، 

 .  وما أشبه ذلك، والدخن،والذرة
ا من غريه أما كون الرب نصف صاع منه يعدل صاع:فهذا س ي ِفي الْأِتيديث ح

 . ق فيما أرىحخرج من غالب قوت البلد هذا هو الْ والقول بأنه ي،يِنالثا
 ِفي فالَ وخ، رطل وثلث بالبغدادي:دم والْ،اع أربعة أمدادالص :خامسا

ف عن لَخ واستدل مالك بنقل الْ،انية أرطالماع ثَ الصلَع وج،ذلك أبو حنيفة
ف ِفي الْلَالسموي ِفي مثل هذا وهو استدالل صحيح ق،ةدين.  

ي حنيفة ة أبا يوسف صاحب أِبرجِه مالك بن أنس إمام دار الْراظَا نمولَ
 نمالكًا قال ِل م وذلك أنَّ، أبو يوسف إلَى قولهعج ر؛سألةمشيد ِفي الْضرة الرحِب

                                                 

= 

 ، ) ١٦٠٩(رقم    ، زكاة الفطر  : باب ، أبو داود ِفي كتاب الزكاة      اهو  ر .#اِتقَ د الص ن مِ ةٌقَد ص يِهفَ
 .ينه األلباِنسح، )١٨٢٧(رقم  ،ة الفطرقَد ص: باب، ِفي كتاب الزكاةهوابن ماج
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حضرمن أهل الْه مقُ:ةدين مأِت فَ،النا فُ يوقُ،اع جدك بص مفأت  ،النا فُ ي
 فوجد كل واحد ؛ فحزرت تلك اآلصع،ى اجتمع عنده آصع حت.بصاع جدتك

منها خوكل واحد من هؤالء قال،ة أرطال وثلثمس :ح ي عن جديي أِبثِند: 
ِبي ى إلَى أنه أدِبجالن ذَهوذلك يقول.اعا الص :ح ي أِبثِندي وهكذادِتي عن ج  . 

 ، ةولَوص يرى أن بالغات مالك مند رأي مؤية ت وهذه القص:ققِّحمقال الْ
حيحوهو الص . 

 هل هو واجب كالذي ذكر معه من :اختلف أهل العلم ِفي األقط: سادسا
ف يكون قطعا بعد فَّج ذلك ألن األقط هو لنب م؟ة أو الثماراتقتموب الْبحالْ

 وهل ،هم فهو أرفق ِب، وكون هذا يكون عند أهل البادية،خرج دهنه يمالصنعة لَ
يجزئ عن أداه من الْمحهنا حصل خالف بني أهل العلم؟اضرو :فمنهم م رآه ن 
ذكره ِفي الْلجزئًا مديثح،ومنهم م نلَّ عَءجزاإ قه على عدم وولعل ،ود غريهج 

 .  واهللا أعلم،هذا هو األقرب
 ِريِبكَالْ وِريِغالص و،وِكلُممالْ ورحالْ و،ىثَناُأل وِركَى الذَّلَع$: ِفي قوله: سابعا

وج رلد قبل خ ونى ملَى عوم هذا الواجب حتم داللة على ع.#نيِمِلسم الْنِم
 فلم يلحقه الوجوب ِفي ؛لد بعد ذلك ونا م أم،ى من يوم العيدلَّصمالناس إلَى الْ

 فأثر عن عثمان بن عفان ،ملحجها عن الْ واختلف أهل العلم ِفي إخرا،اهرالظَّ
 . اجبا ال و، أراد ذلكنماحا ِلب فيكون م؛ والظاهر أنه اجتهاد منه،فعلهأنَّ 

  ؟ده أو على سي،جه عليهت هل الوجوب م:ملوكماختلف ِفي الْ: ثامنا
اهري اود الظَّد به وذَ،دهيجه على ست موبج الوور إلَى أنَّمهج الْبهذَفَ
 . سب لذلكده من الكَيمكنه س وي، جه عليهتوب مج الوإلَى أنَّ

جب الفطرة  ال تارفَّ الكُبيد الع أنَّ.#نيِمِلسم الْنِم$: ذ من قولهؤخي: تاسعا
 .  وباهللا التوفيق،سلمنيمجب عن الْا تم وإن،عنهم
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]١٧٦[ع ِب أَنالْيٍدِعي س خِردكُ$ :الَ قَ� ينا نِطعيها ِفي زِبي  ِنمجالن 
ا ِمصاعطَن أَ،اٍمع وا ِم صاعنِع شأَ،ٍري وا ِم صاعأَ،ٍطقْ أَن وا  ِم صاعنلَ فَ،يٍبِب زا م
اَءجم اِوعةُيو ِتاَءجالس مأَ: الَ قَاُءررى ما ِمدنِذ هه يلُِدعم دأَالَ قَ.ِني بيٍدِعو س :
 . #ج اهللا وِلس رِدهى علَ عهجِرخ أُتنا كُم كُهجِرخ أُالُز أَالَا فَنا أَمأَ

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح :ا من غريه وأنَّ، الفطراةُكَزنصف صاع من الرب يعدل صاع .  
J ْالمفراتد: 
قَتوفيه شرح ،م الكالم على حديث ابن عمرد كثري من مفرالْات هذا دديثح . 

اوية عا رأى مم وإن،)ةنطَِحالْ(هي نوع من الرب  : # اُءرم السِتاَءجو$: قوله
 . حنو ويزيد إذا طُبرة ينطَِحا النوع من الْذَ ه ألنَّ؛هذا الرأي
 . ة هو ربع صاع باآلصع النبوي:دمالْ
J ْالمعنى اإلجياِلم:  
سعيد الْخرب أبو يدري خ�بأن هم كانوا يطُعونها ِفي زِبي ن مجالنا  صاع
ميع األجناسمن ج،وأنه ِفي ز من معاوياَءة جم عة إلَى الْاويمدينة حا أو اج

ماعتأَ$:  وقال،مرِننَّأَى ر صفِماٍع ص نالس ماِءري لُِدعا ِم صاعغَن ِريفأخذ.#اه  
 . جالنِبي ن مخرجه ِفي ز يانَا أبو سعيد فقد استمر على ما كَ أم،الناس به
J ْفقه الديثح: 
قَتدم الكالم على حاة الفطر ومقدارهاكَكم ز،لَ وعى منت ى جب ومت

جبت،وهنا س أبياَءن ما جعن م عاوية ِفي جعله نصف صاع من با ر يعدل صاع
 : ول فأق،من غريه
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 نصف صاع من : فقال أبو حنيفة،سألةماختلف أهل العلم ِفي هذه الْ: أوالً
اع من كل  أداء صاجب الوور إلَى أنَّمهج الْبه وذَ،الرب يعدل صاعا من غريه

ا هو ذَ وه،ذكر يما لَمحديث وغريها ِمة ِفي هذا الْورذكُمجنس من األجناس الْ
اعا  عدل صاع من الرب ي جعل نصف الص وذلك ألنَّ؛-إن شاء اهللا-ق حالقول الْ

ي اِبح وهو ص،دريخ ِفي ذلك أبو سعيد الْهفَالَ خ�ة اويعممن غريه هو رأي ِل
جليل أقدم صحبة من معةاوي،وأكثر م الزممنهجي ِبة للن   . 

ة الَحي هذه الْ فف،ي آخراِبحي مع قول صاِبحض قول الصارعا تإذَ :ثانيا
قَيدم أقربا إلَى الْهحق،وأشبهها بالص ابو،وأحسنها م الئمة لألدلة التهذا ،ةوقيفي 

بقطع النظر عن كون أحد القولني يعارض نصا صا عن الْريحمإذا جوم عص 
 ،جى فَصطَمبيب الْحرعي عن الْليل الشض الدارة عاويع رأي مإنَّ فَ؛علمنا هذا

  .ياِبحريح على رأي الص الصص النمدقَجب علينا أن نا يذَهوِب
السيما وقد نفيه على الطَّص وقد كانت لفظة الطَّ،امع ام تستعمل ِفي الرب ع

 ،قتاته الناسا ما لِّى كُلَق عطلَام يع الطَّإنَّ فَ:ى اللغويعنم أما الْ،عند اإلطالق
هذا فيشمل األطعمة الْىلَوع مقتلَالَِّتية ات كَ، تذكر هنام ما قد سبترجيحه ِفي ق 
 ، ألنه أفضل األقوات وأحسنها؛ا أوليوالًخ ويدخل فيها الرب د،ديث األولحالْ

 .  وباهللا التوفيق، دون سواهجى خاطبنا باتباع رسوله الَ اهللا تعباإلضافة إلَى أنَّ
 

 

J@J@J@J@J 
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اإلمساك:يام ِفي اللغةالص ، عرف بأنه إمساك الْ ويسلم العاقل أو الْممة سلم
ة من نسيِجة الْهواب والشرام والشعاس عن الطَّفَيض والنحالية من الْخالعاقلة الْ

  . تعريفهقيل ِفي   هذا أحسن ما     ،دب ع ة الت مس بني   وب الش  ري إلَى غُ  طلوع الفجر الثانِ     
 اإلمساك عن أي إنَّ فَ؛اتورذكُم به اإلمساك عن الْادريام ي الصانَوإذا كَ

  ﴿: مرية مى ِفي قصالَ ومن ذلك قوله تع،ا ِفي اللغةامى صيمس ييءش
      ﴾ ]مإمساكًا عن الكالم:أي. ]٢٦:مري  . 

يام فَوالصرضاهللا ه Tباده الْى علَ عمِهنة الثانية من الْسلمني ِفي السةجر ، 
وجلَعكَ وفيه ِح، أحد أركان اإلسالمهكثريةم :  

  .اهاِتوبحبا ومهاِتوه الرياضة للنفس على حبسها عن ش:أوالً
 T ة ِفي هذا الوقت تعبدا هللا  نسي جِ ة الْهواب والش رام والش ع أن ترك الطَّ  :ثانيا 
ات  وهالش وامتناعه عن    ،ات مرحيه للم قِّ و وقوة ِفي ت،انه م إلنسان زيادة ِفي إي   يورث ا
 .ةاحبمغري الْ

د دحماب باالمتناع عنه ِفي ذلك الوقت الْرام والشع التقليل من الطَّأنَّ: اثالثً
يمرن اإلنسان على ماقَربوالْ،هة رب وف منه وإجالله خ�. 

كَِح من الْأنَّ :ارابعم أن يتمرلَن عى ترك الشهوات مع وجا وحاجته وده
غْإليها رفيما عند اهللا ةًب Tله أثر ِفي قوة اإلي ى ذلك أشار بقوله وإلَ،انم :

 .]١٨٣: البقرة[ ﴾ ﴿
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أنه إذا ذَ :اخامسالْاق جطَوع والعكِّفَش يرجدون ما  بالناس الذين ال ي
  .مهاة لَاسوم فيحمله ذلك على العطف عليهم والْ،بونرش وال ما ييأكلون

 .  يعرفوه م ومنها ما لَ    ،حوي حكما منها ما عرفه الناس           الصوم ي   فإنَّ  :ة ملَج وبالْ  
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]١٧٧[ع ِب أَني هريالَ قَ:الَ قَ� ةَرر الَ$ :ج  اهللاولُسقَ تدموا رمانَ ض 
 . #همصيلْما فَو صومص يانَ كَالًج رالَّ ِإِنيمو يو أٍَمو يِموصِب

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح :النهي عن صيام يوم الشك.  
J ْالمفراتد: 
قَال تدإنَّ فَ، ال تستقبلوه قبل دخوله بصوم:أي :واماهللا إن ا فَمرصوم ض 

 .بل دخوله وال يكون ذلك ق،الشهر نفسه
 ، "ثننيإلا" إذا كنت تصوم :يعِني: #همصيلْما فَو صومص يانَ كَالًج رالَِّإ$: قوله

ووافق يوم الشفَ؛"ثننيإلا" يوم ك صمذلك اليوم:أي- ه -ال ،ة تلك العبادة بني 
بنية استقبال رمِفي ذلكيء فإنه ال ش،انض . 

J ْالمعنى اإلجياِلم:  
نِبي ى هجالنع نصيام يوم الش وهو اليوم الذي يكون ثالثني من شهر ،ك 
 ،هر تسعا وعشرين ويكون الش،ادمهر القَ فيحتمل أن يكون من الش،شعبان

حتمل أن يكون من الشهر الْوي؛ ويكون الشهر ثالثني،اضيمفلذلك ن ى عن ه
 صومه لعدم التحقق لكونه من رمضان أم ال؟

J قه الْفديثح:  
ة االستقبال  بنيكوز صيام يوم الشجديث أنه ال يحذ من الْؤخي: أوالً
وخالف حل نظر  هذا م؟محري ة أو على الت اه رى الكَلَل ذلك عمح  وهل ي ،لرمضان

  .ابوم هو األقرب للصرح والقول بأنه م،بني أهل العلم
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اثاني :يذ من هذا الْؤخأنَّديثح م نص اميوم الش كعلى م قتضى عة اد
ما و صومص يانَ كَالًج رالَِّإ$:  لقوله؛ ِفي النهياخالً فإنه ال يكون د؛كان يعملها

 .#همصيلْفَ
  أنَّ نيب تثُم ،ة عادة كنت تعتادها بنيك ِفي صيام يوم الشلتخإذا د: اثالثً

ذلك اليوم من رمانض،فعليك أن ت مضي ِفي ص؛ وأن تقضي ذلك اليوم،مكو 
ألنك دخلت فيه بغري نية رموباهللا التوفيق،انض . 
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]١٧٨[ع نع ِدب ِناهللا بع مالَ قَب ر :ِمسعتر ج  اهللاولَسولُقُ ي :
  .#هوا لَرداقْ فَ؛مكُيلَ عم غُنِْإ فَ،وارِطفْأَ فَوهميتأَا رذَِإ و،واومص فَوهميتأَا رذَِإ$

<|†�Ö] 

J    ْموضوع الهو  وما   ، وما يوجب الفطر منه   ،ما يوجب صيام رمضان    : ديث ح
 .الْحكم ِفي حالة االشتباه

J ْالمفراتد: 
 . سلمنيمميع الْج ِل"ةاعمجواو الْ" و،اللِهالضمري يعود إلَى الْ: إذا رأيتموه

:  ومثل ذلك،"إذا" وهو ،اؤهزرط وجاب الشوهذا ج: #واومصفَ$ :قوله
$ذَِإوأَا ريتمِطفْأَ فَوهوار#.  

 فاقدروا له ؛ابح بينكم وبني رؤيته قتر أو سالَ بأن ح:أي: ميكُلَ عمفإن غُ
 . -ة ثالثنيوا العدلُم كَ:أي-

J ْالمعنى اإلجياِلم : 
أمِبي  رأجالن مته بأن يصوهذا  ،ن يفطروا لرؤيتهأ وب،اللِهوا لرؤية الْوم 

 الرائي انَميع إذا كَجى الْلَوم عاحد لزم الص فإذا رآه و،ةميع األمجاب ِلطَِخالْ
امسلم،وإن رآه اثنان فأكثر عند د خول شوال وخروج رملزم الفطر ؛انض 

 . األدلةى ذلك لَا دلت عم كَ،وإظهار العيد
J ْفقه الديثح: 
 :ود بالرؤيةقصم والْ،كم بالرؤيةحديث تعليق الْحذ من هذا الْؤخي: أوالً

وِل؛ةهي الرؤية العادية لكل فرد من أفراد األم ذَهِفي الْاَءا ج ِبي ديث عن حجالن 
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  .خلَإ) ١(#... اذَكَها وذَكَ هره الش،بسح نالَ وبتكْ ن الَةٌيم أُةٌما أُنِإ$: الَأنه قَ
 بعضهم من االعتماد على هركَ على نفي ما ذَلُّدي. #ةٌيم أُةٌما أُنِإ$: فقوله

  . أو ما أشبه ذلك،ازلنم أو على الْ،النجوم
 فال ،ة االعتماد على الرؤية البصري أنَّ.#وهميتأَا رذَِإ$: ذ من قولهؤخي: ثانيا

 الَِّتي وال على الرؤية الدقيقة ،)كيلَار الفَنظَِمالْ(وسكوب يكرِمعتمد على الْي
ن أنه م وما كان معروفًا ِفي ذلك الز،عمة أجمألاب لطَِخ فالْ،تكون بصناعة ما
 . د للحكم الشرعيمعتمطريق للرؤية فهو الْ

 الَِّتي الرؤية رط أنَّاب الشو الذي هو ج.#واومصفَ$: ذ من قولهؤخي: ثالثًا
  .ة العاديةوم هي الرؤية البصريا الصهيلزم ِب

  ؟ةادهوم من الشا الصهوقد اختلف أهل العلم فيما يلزم ِب
 :الَقَ فَجالنِبي لَى  ِإياِبرع أَاَءج$: اس قالديث عن ابن عبحفجاء ِفي الْ

 : الَ قَ؟ اهللاولَسدا رمح منَّ أَ دهشت أَ؟ اهللاالَّ ِإهلَ ِإ الَنْ أَدهشتأَ :الَ قَ.لَالَِه الْتيأَي رنِإ
نعالَ قَ.م: نْذِّ أَ،لُالَا ِبينْ أَاِس ِفي الني صاوا غَوم٢(#د( . 

                                                 

)١ (ِبي  قول : باب،ومالبخاري ِفي كتاب الصالَ$: جالنكْ نتبالَ ون حسرقم  .#ب)١٩١٣( ،
باب،يامومسلم ِفي كتاب الص :و جوب صوم رماللِهالل والفطر لرؤية الِْهان لرؤية الْض، 

وأبو داود ، )٢١٤٠ (رقم ،هر الشم ِفي كَ: باب،يام والنسائي ِفي كتاب الص،)١٠٨٠(رقم 
باب،يامِفي كتاب الص :ا وعشرين الش٢٣١٩(رقم  ،هر يكون تسع.( 

)٢ (     باب ، ومالترمذي ِفي كتاب الص :م  اَءا ج   ِفي الص   وم بالشه رقم     ،ةاد)والنسائي ِفي كتاب         ،  )٦٩١
باب،يامالص :قبول ش هادة الروأبو داود ، )٢١١٣، ٢١١٢(رقم  ،ل الواحد على هالل شهر رمضانج

باب،ومِفي كتاب الص :ش هادة الولَاحد عى رؤية هالل رمماجه  وابن ،)٢٣٤٠(رقم  ،انض
باب،يامِفي كتاب الص :م اَءا جِفي الش هادوالدارمي    ،)١٦٥٢(رقم  ،اللِهؤية الْة على ر 
باب،ومِفي كتاب الص : الش ه ادة على رؤية هالل رم١٦٩٢(رقم  ،انض(،ض عي األلباِنفه. 
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 .)١(هر يلزم شهادة اثننيوج الشرخ أنه ِلدرا أنه قد ومكَ
أما عدالة الشهود ِفي دوخل رمضان أو دخول شفيكفي ِفي ذلك ؛الو 

  .كونه مسلما
ذ ؤخ وي،فطرواأال فو إذا رأيتم هالل ش.#وارِطفْأَ فَوهميتأَا رذَِإو$: قوله: رابعاً
 . ةرتب الفطر على الرؤية أو إكمال العدتنه يأمن هذا 

اب طَِخ الْ بني أن يكون   "افطروأ" و ،" صوموا "  :وم من قوله  فهمد الْردتي:  خامسا
 وعلى هذا فقد اختلف ، أو لكل قوم رؤيتهم،ة واحدةؤية فتكفيهم رميع األمجِل

 ن أهل البلد وم أو ال يلزم إالَّ،سلمنيمميع الْت جدِجهل تلزم الرؤية إذا و :أهل العلم
ولَح؟مه  

                                                 

)١ (ورمنها، ت أحاديث ِفي هذا د :  
  ن  مِ  ٍمو ي ِر ِفي آخِ   اس الن فلَ تاخ $:  الَ قَ جالنِبي   ل من أصحاب   ج عن ر  ، بن حراش  ي عن ربع  -١
رمِدقَ فَ ،انَض أَم ع اِبر فَ اِني  ِهش ا عِ د ن د    ِبيباهللا ألَ  جالن أَلُ الَِه الْ الَّه سِ م ِش عأَ فَ، ةًيم رر  ج    اهللا ولُس  
الننْ أَاسِطفْ  يد   رواه   .#وا رموأبو داود وزاد    ،أح :  $نْأَوي  غوا إِ دلَى مالَّ ص ه٢٣٣٩( رقم  . #م .( 
 الَأَ$:  فقال، فيهشكي ِفي اليوم الذي بطَأنه خ ابطَّخ بن زيد بن الْالرحمن وعن عبد -٢
 :الَ قَج  اهللاولَس رنَّي أَوِنثُد حمهنِإ و،مهتلْاَءس وج  اهللاوِلس رابحص أَتسالَي جنِإ
صوا ِلومرؤِهِتي ،ِطفْأَ ووا لِ ررؤهِ ِتي، و انوا لَكُس غُنْ ِإ فَ، اه م لَ عكُي تِ أَ فَمِثالَوا ثَمي ني ا ونِْإ فَ ،م هِ  ش د  
اهِ شانِ د م  ِلس فَ انِ م ص وم  طِ فْأَوا ود  رواه .# وا رمالصيام ورواه النسائي ِفي    ، ِفي مسند الكوفيني أح ،

 : يقل فيهم ولَ،)١٩٩٧( رقم باب قبول شهادة الرجل الواحد على هالل شهر رمضان
  ".مسلمان"
٣-ة الْكَّ وعن أمري ماحالَاطب قَرث بن ح: $ِهعلَ ِإدينا رنْ أَج اهللا ولُسن نسلْ ِلكرؤنِْإ فَ،ِةي 
 ،)٢٣٣٨ ( رقم، رواه أبو داود ِفي الصيام.#امِهِتادهشا ِبنكْس نٍلدا عداِه شدِهش و،هر نملَ

والدهذا إسناد متصل: وقال،يقطِنار   . 
 .-رِحمه  اهللا- ي األلباِناهحح صاألحاديث الثالثة
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   فمن أهل العلم مقال  ن :  ا    تلزمهم جواستدلوا بأنَّ    ،ميع     الناس ِفي ز ِبي ن مجالن 
ا تلزمهم هاهر أن بل الظَّ،وم رؤيتهم قَلِّ لكُوفًا أنَّعر مانَاشدين ما كَه الرئوخلفا
رؤية وةاحد. 
  :وعلى هذا القول مالحظة: قلت ●
 لوناصوتن ال يماس ِفي ذلك الزالن فَ،وعقُم الودععلى م النقل ال يدل د عألنَّ: أوالً

طعني عن نقَد ملَ بلِّل أهل كُجعائل تس وهذه الو،ةمديائل النقل القَسى ولَ عإالَّ
حني  ة كريب ل على ذلك قص  دا ي  م وِم، ومهم وفطرهم  ؤيتهم وص   رمه لَ فَ،اآلخرين

ل وهو ِفي دمشق  الَِه عليه الْ  لَّه،  دم الْ  قَثُمم خرب ابن  أ و،ة ِفي آخر الشهر  دين س اعب
أنل ليلة الْالَِهم رأوا الْهجمةع،أَ$: اس فقال ابن عبما نحقَ فَندأَ رينلَاه ةَلَيالس ِتب، 
 تكن مم لَهن أنيبتا يذَه وِب.)١(#نيِثالَ ثَةَدِع الْلَِمكْ نو أَ،اهرى نت حومص نالُز نالَفَ

الرؤية تاحكمهم جميع . 
ميع جر إلَى الْبخ يكن ِفي ذلك الوقت وسيلة إعالم توصل الْمأنه لَ: نياثا

  .عند وجود الرؤية
 الناس ِفي ذلك الوقت يكون أهل كل  األرجح أنَّنَّإ :ومن أجل هذا نقول

  .وم والفطرة بالص أو إكمال العد،بلد يعملون برؤيتهم
ن فيه واتضح  الزمن الذي قد تبياذَي هلة وِفأسمي ِفي هذه الْوالذي يظهر ِل
نه لو إ وعلى هذا ف،االعهطَختلفة باختالف م البلدان م أنَّ:وضوحا ال مزيد عليه

  .ى لزم من بعده من باب أولَ؛ل ِفي مشرق األرضالَِهرئي الْ
                                                 

)١ (رومسلم ِفي كتاب الاه بيان أنَّ: باب،يامص رقم  ،د رؤيتهملَ لكل ب)١٠٨٧( ،وروالنسائي اه 
باب،يامِفي كتاب الص :اختالف أهل اآلفاق ِفي الر والترمذي ِفي ، )٢١١١(رقم  ،ةؤي

باب،يامكتاب الص :م لِّ لكُاَءا ج٦٩٣(رقم  ،د رؤيتهملَ أهل ب( ،ياموأبو داود كتاب الص، 
 ). ٢٣٣٢(رقم  ،د قبل اآلخرين بليلةلَل ِفي بالَِهالْ إذا رئي :باب
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األخرى  لزم من بعد هذه الدولة من الدول        ؛ل ِفي باكستان      الَِه لو رئي الْ   :ثالً م فَ
ت مدقَ ألنه إذا ت؛ميعامس فيها بعد باكستان تلزمهم جغيب الشي وقت مِت يأالَِّتي
الشمعلى القَس مر ِفي الباكستان مثال لزم أن تقَتم عليه أكثر فيما بعدهاد.  

؛جدت الرؤية ِفي السعودية مثالًوكذلك لو وفإنه يلزم الص وم على من 
ا قلنا مكَ- فمثال إذا ثبتت الرؤية  ِفي السعودية ،ها قبلنى ملَ وال يلزم ع،بعدها
غيب ي م يأِتالَِّتي بعدهم من دول إفريقيا وأوربا ن لزم السودان ومصر وم؛-مثالً
الشوال يلزم من قبلها كالباكستان وأفغانستان والعراق ،ةمس فيها بعد السعودي 

 .  وما أشبه ذلك
 ؛غربمد أي ما كان بعدها إلَى جهة الْلَ بلِّ ما بعد كُألنه قد علم اآلن بأنَّ

 وهذا أمر أصبح ، الغروب يكون فيه بعد البلد الذي قبله من جهة الشرقإنَّفَ
معروفًا ال يتمألنه أصبح من الْ؛ى به اثنانار موهذا هو القول الفصل ،وسحس 
 .  وباهللا التوفيق،سألةمِفي هذه الْ

 

 

 

J@J@J@J@J 
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]١٧٩[ع أَن ِسنِن بالَ قَ:الَ قَ� ٍكاِل مر ج  اهللاولُس: $تسحِفي  نَِّإ فَ؛وار 
السوِرحب ةًكَر#. 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح: فضيلة السورح.  
J ْالمفراتد: 

  .ة تعليلي.#ةًكَر بوِرح ِفي السنَِّإفَ$:  ِفي"الفاء" و،هذا أمر: #وارحست$: قوله
ر حستام الذي يعما للطَّ ويكون اس،ةددشمي بفتح السني الْ يأِت:والسحور

 ذكر ذلك ابن .اصل والتالزم بينهما ح،ما للفعل السني فيكون اسمي بض ويأِت،به
  ).٣/٣٣٢" (العدة"دقيق العيد ِفي 

نا   ولعلها ه،ة وقد تكون معنوي،ةة قد تكون حسيكَر والب،"إنَّ"خرب : بركة
  .شاملة للجميع
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
أمِبي  رِفي هذا الْجالن حديث بالتسرح،والت سر هو األكل ِفي وقت ح

السألنَّ؛رح ِفي طعام هذا الوقت آلكله فيه بركة من حيث م ة أهل الكتابفَالَخ، 
ومن حيث العمومن القُ،ةل بالسن ة الْوحاصلة للبالْنَّإ ومن حيث ،ند متسر ال ح

  .امعتتوق نفسه إلَى الطَّ
نا إلَى زل فيه رب االستيقاظ ِفي وقت اإلجابة الذي ين:ومن فوائد السحور

السفيقول،اء الدنيام  :$ِملْه نأُ فٍَلاِئ سِطعيه،ِملْ ه نم ستِفغْأَ فٍَرِفغلَر ه#.  
ذه هرين الذين يعملون ِبحستمى الْلَالئكة عمن الْالة م ص:ومن فوائده أيضا

ةالسن. 




�	�א��������م�� <  
٢١٨ 

 الصدقة ِفي هذا الوقت على الْمحاويج الذين ليس لَهم ما :ومن فوائده أيضا
  .يتسحرون به
J ْفقه الديثح: 
ى لَجب ع وقد ي،ائمديث استحباب السحور للصحذ من هذا الْؤخي: ًأوال

مني أثر بعدم التسورح،وإن ِبي   ألنَّ؛ا قيل باالستحبابمواصل بأصحابهجالن ، 
وذلك وجبة . #ِرحلَى الس ِإلْاِصويلْ فَالًاِصو مانَ كَنمو$ :وقد أباح ِفي الوصال بقوله

 . ائما الصهى ِبوقَت يالَِّتيور هي الوجبة حة السجب ولَع وج،اإلفطار
اثاني :إنا قمبأنَّلت الس حور يجب على مألنه من الْ؛ يتأثر بتركهن وم علُم

ر قد حة السجب فإذا ترك و،ابرام والشعى الطَّلَ عوم إالَّقُ اإلنسان ال ينَد بأنَّ
 ا أنَّذَ من هنبي ت وي،ة تغنيهة بدنيو وبعضهم ال يتأثر لوجود قُ،يتأثر بعض الناس

 .  وصالح الدين والعقل،ندا فيه صالح البم هو أمر ِبجي النِبأمر 
ا م ورب،ىلَّا صم اإلنسان إذا قام للسحور ربذ من هذا أيضا بأنَّؤخي: اثالثً

تصق على بعض الْدماويج الذين يعلمهمح،وهذا من بركة الس ورح،بل ورب ا م
ا أمر ذَه وِل؛ فيه االستيقاظ لصالة الفجرائدو ومن أعظم الفَ،قرأ شيئًا من القرآن
فتفوت عليه صالة الفجر،ى ال ينام بعدهبتأخري السحور حت  . 

 

 

J@J@J@J@J 



  > ��������د��������א����م

 

٢١٩ 

]١٨٠[ع أَن ِسنِن بٍكاِل م،ع نز ِديالَ قَ� ٍتاِب ثَِن ب :$تسحرنا مع 
رج اهللا وِلس، قَثُم ِإام أَالَ قَ.ِةالَلَى الص نلْ قُ:سِلت زكَ:ٍدي انَ كَمب ياِنذَ اَألن 
والسقَ:الَ قَ؟وِرح درخ ِسمينةً آي# . 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الِمما هو الْ: ديثح؟ار الذي يكون بني السحور واألذانقد  
J ْالمفراتد: 
 . كن أن تكون بينهمامي الَِّتية دم الْ:أي: #وِرحالس واِنذَ اَألني بانَ كَمكَ$: قوله
 هنا مرفوع على أنه خرب "قدر" و،هاِتاءر قرد قَ:أي: #ةً آينيِسم خرد قَ:الَقَ$
ا لكان الْ. هو قدر:وف تقديرهحذُمبتدأ مأو يكون خرب قَمدا،ةرفيكون منصوب ، 

قَوالبد أن يكون هناك مدر قبل خأي،سنيم :مسني آية قدر قراءة خ . 
J ْالمعنى اإلجياِلم:  

أخرب أنس بن مالك عن زيد بن ثابت أنه تسِبي ر مع حوأنه ، ِفي بيتهجالن 
كان بني انتهائه من السحمسني آيةور واألذان قدر قراءة خ،وس بنَّإ : أن قلتق 

الصحرضوان اهللا عليهم-ة اب-قَ كانوا النسجامهم مع القرآن يرون بقراءة د
ة طَِرفْ هي بني مالَِّتيط س هذا التقدير يكون من اآليات الو والظاهر أنَّ،تآيا

ا ِفي م كَ:ة القصرطَِرفْ وم،ائدةما ِفي آخر سورة البقرة وأول سورة الْم كَ:الطول
 . ة وما أشبه ذلكاقع والو،اتافَّ والص،سورة الشعراء
J ْفقه الديثح: 
 ؛ور وتقريبه من الفجرحث استحباب تأخري السديحذ من هذا الْؤخي: أوالً
ألنه إذا أخركانت منفعة الب وكان نفعه له ِفي اليوم أكثر،ن منه أعظمد  . 
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 كثريا من الناس ِفي هذا  وإنَّ،ل به إقامة صالة الفجرحص التأخري يأنَّ: ثانيا
الزن يبيتون ِفي لعب ولَمي آخر الليل قبل الفجر ب وِف،وهساعة أو أكثر يتسحونَر 
ثُمي ن؛ونَامفي ضيصالة الفجرونَع ، إنَّثُم قَ تدمالس حجعل الْور ينفَمة به أقلع، 
ا ر وال ش،ا عليهنلَّ د خريا إالَّكر الذي ما ت،محمدات اهللا وسالمه على نبينا ولَصفَ
 . ا منهرنذَّ حإالَّ
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]١٨١[ع ناِئ عةَشأُ وملَ سنَّأَ$: ب ةَمر انَ كَج  اهللاولَسي كُِرده 
  .#ومصي ولُِستغ يثُم ،ِهِله أَن ِمبن جوه ورجفَالْ

<|†�Ö] 

J موع الْوضأنَّ :ديثحم نا  أصبح جانبغتسل وصام،وال ي ومهؤثر ذلك ِفي ص.  
J ْالفمراتد: 

 من :أي- يطلع عليه الفجر وهو جنب من أهله :يعِني: كان يدركه الفجر
  .ومص يغتسل ويثُم ،-اع أهلهمِج

J ْالمعنى اإلجياِلم : 
تائشةُخرب علَ وأم سأنَّبة م ر كان يطلع عليه الفجر  ج  اهللاولَس
وهو جب من ِجناع أهلهم، يغتسل ويصومثُم .  
J ْفقه الديثح:  
 ، -عليهمرضوان اهللا -ة ابحهد الصة ِفي علَأسم خالف ِفي هذه الْلَصح: أوالً
 ثُم ،ه لَوم فال ص؛نبجر وهو ج أدركه الفَن مي بأنَّفِت أبا هريرة كان يوذلك أنَّ

 ب ةَملَ وأم سةَائشة أرسل إلَى عدينم أمريا على الْانَا كَم لَانَور مإنَّ
سألُيهنَِّإ$:  فقالتا،امر انَ كَج  اهللاولَسي كُِردفَ الْهجرو هوج نِمب أَن ِهِله، ثُم 
يغلُِستو يصلَ فَ.#ومِب�ا أخرب أبو هريرة م ا قَمالتا رجكَ وذَ، عن قوله ذلكعر 

أنه حثه به الفضلُدأو أسامة بن زيد،اس بن العب ، ثُمص اراإلج مى ذلك لَاع ع-
  .-ديثح على ما أفاد هذا الْ:أي

ى حديث لَح عجرت ي-ةملَ وأم سةَائشديث حديث عح هذا الْ:أي-وهو 
  :اتحجري هريرة بعدة مأِب
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اح والسنن حة ِفي الصددعتق مرديث من طُحوي هذا الْأنه ر :اهأولُ
 . ةيرري هخالف حديث أِباجم بلفظ واحد ِبعمانيد والْسموالْ

أنَّ :اثانيهاألمور الد ِبي  تتعلق بعالقة الَِّتية اخليجالنقَ بزوجاته مدمفيها خ ر ب
 . ج اهللا ولس لتلك األمور من رالبستهنم ِل أعلم بذلك من غريهننه ألن؛زوجاته
:  T حيث يقول اهللا ،مري به القرآن الكَا به يشهددثت ما حألنَّ :االثهثَ

﴾ إلَى  ...            ﴿
               ﴿: قوله

  .]١٨٧:البقرة[ ﴾          
  من الزم ذلك أنَّإنَّ فَ،ة من الليلحظَاع إلَى آخر لَة للجمي هذا إباحوِف

ديث ح ِلدؤي وماهد هذا شن أنَّبيت ومن هنا ي،جر بعد طلوع الفَالتطهر ال يتم إالَّ
عةَائشلَ وأم سنَّ أَب ةَمم نأصبح ج ا اغتسل وصنبام،ذَ وها ما يسى بداللة م

اع على ذلك فيما م من أهل العلم اإلجةٌاعم جركَ وقد ذَ،اإلشارة عند األصوليني
 . بعد

 :ا قيلم وهو أنه رب،فع شك ر.#ِهِله أَنبا ِمنج$: امهوِلذ من قَؤخوي: ثانيا
 ،اع أهلهم ذلك من ِج فرفعتا الشك بأنَّ؛لعله كانت جنابته تلك من احتالم

ويا من مسألة أخرىؤخاالحتالم من تالعب الشيطان وهو أنَّ،ذ هذا أيض ، 
 . -ات اهللا وسالمه عليهمولَص-وليس له سبيل على األنبياء 

 رهطَ وتترك الت،ائض تطهر قبل الفجرح الْ:اء أيضا ِفيملَوقد اختلف الع :ثالثًا
ى تصبححت:  

فجمه  لَورهم ع ى وجوب ت مئ وإجزا ،وم عليها   ام الص      ه عنها سواء تركته ع ا   مد
أو سهاو،د ذَّ وشمحالَقَ بن مسلمة فَم:فَّوالكَ وعليها القضاء ،جزئها ال يةار.  
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 عليها     علَطَ فَ،ت رادب رأت الطهر فَ الَِّتي ا أم فَ،انية و تمة الْطَرفَم ذا كله ِفي الْوه
  الفجر قبل تهذه كَ :  مالك الَ فقد قَ ؛امه  م ملَ طَ ن عليها وهي حائض    ع  ، يومها يو م 

  ".ةدالع" من ’ا .فطر
ة زلَمن فهي ِب؛ا إذا رأت عالمة الطهر قبل طلوع الفجرهالصحيح أن: قلت

 ،ا تتطهر وتصومه فاحلق أن، يتم طهورهامامع قبل الفجر إن طلع الفجر ولَجمالْ
ا إذا كانت لَأممت عالمة الطُّر فهذه يومها يوم فطر ؛ بعد طلوع الفجرر إالَّه 
  . وباهللا التوفيق،ائضحالْكَ
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]١٨٢[ع ِب أَني هريةَر �،ِن ع  ِبيالَ قَجالن :$منِس نيو هواِئ صلَ كَأَ فَم 
 .#اهقَس اهللا وهمعطْا أَمنِإ فَ،همو صمِتيلْ فَبِر شوأَ

<|†�Ö] 

J ْموضوع الا: ديثحاألكل والشرب ناسي،وم وأنه ال يبطل الص.  
J ْالمفراتد: 
 در وقد و،ل أن تكون عاطفةحتم وي، هنا للتنويع"أو ": أو شربلَأكَفَ

 . ديث باللفظنيحالْ
فليتم صومجهذا أمر من الشارع  :ه،وهو ر حة من اهللا بالْمأشار ،فنيلَّكَم 
 .  حسبانه  يكن ِفي   م إليه رزقًا لَ    اق س : أي  .# اهقَ س اهللا و   همع طْ ا أَ م ن ِإفَ $: إلَى ذلك بقوله    
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
ائم  نسي وهو صن أخرب أن مجالنِبي   هو أنَّ:ي للحديثاِلمى اإلجعنمالْ

فأكل أو شرب أو جم؛ا فأكل وشرب وهو صائمعهمفليتم ص وموال يعتقد ،ه 
ا فعله اإلنسان م فَ،ابر بذلك الشاهقَ وس،ا أطعمه اهللا بذلك األكلم فإن،بطالنه

ا من غري نية فهو ال يقدح ِفناسيوم وال يؤثر فيهي الص.  
J ْفقه الديثح: 
 أكل الناسي وشربه إذا أكل ديث دليل على أنَّحذ من هذا الْؤخي :أوالً

 وال ،بطله وال ي،ومه أكله وشربه ال يؤثر على صإنَّ فَ؛ لصومهوشرب وهو ناٍس
ى مقتضى الْ وإلَ،فسدهيديث ذَحهبأبو حنيفة والشافعي وأح وذَ،دم همالك ب 

إلَى إياب القَجاءض.  
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 وهو من باب ، قد فاته ركنهوم الصإنَّ فَ، وهو القياس: ابن دقيق العيدالَقَ
ة مد وع،أموراتمؤثر ِفي طلب الْ النسيان ال ي والقاعدة تقتضي أنَّ،أموراتمالْ
ملَن يوجب القَم اء هذا الْضحفإنه ،اربهقَديث وما ِفي معناه أو ما ي أمر باإلتامم ، 

وسميا الذي يتم صوم،مله على الْ وظاهره حقيقَحة الشا .ةرعي’ . 
 ولكن ،وم وإذا كان اإلمساك هو الركن األعظم من الص،قحهذا هو الْ: قلت

خقَرهالص إنَّ فَ؛ على سبيل النسيانائمخ قَرإل لهمساك ال يعدخ رفالقَ،ومقًا للص الَِّتياعد و 
يبنى عليها الفقه مقَستاة من النصوص الشةرعي،والنص هنا قد أم ربإت مومام الص.  

 ، اهكن من أركاِنالة ِفي ترك راس على الصقَ ال ي،ةقلَّست فهو قاعدة منإذ
 ،وز أن نترك النصج وال ي،ةقلَّست وتلك قاعدة م،ةقلَّست هذه قاعدة مبل إنَّ

حله إذا كان الدليل قد  بل الواجب أن نعمل بكل نص ِفي م،ونعود إلَى القياس
على أنَّلَّد ا ال ياألكل والشرب ناسي يبتلع شيئًا  فذلك بشرط أالَّ،ومؤثر ِفي الص 

 . اءض عليه القَبج وو،هوم بطل ص؛ فإن ابتلع شيئًا بعد تذكره،بعد تذكره
  ؟ديثح عليه الْلَّا دماسي حكم األكل والشرب كَهل للجماع من الن :ثانيا

وذلك ألنَّ؛حل نظر وخالفهذا م ِجالْعن ختلف  األكل والشرب ياعم، 
فيمكن أن يتصر فيه النسيانو،ِجا الْ أمألنه يستلزم ؛اع فتصور النسيان فيه أبعدم 

ا قد ال يأمورتصوإغالق ،أعني الناس والبعد عن ، كالتستر،ر معها النسيانو 
 وما ،ه اآلخرركَّا ذَمهد فإن نسي أح،ة مشتركة بني اثنني وكون العملي،األبواب

  .ر معها النسيانوصت ال يالَِّتيأشبه ذلك من األمور 
لذلك فقد أشار الشه- ارحِحمرومدار الكل على قُ:بقوله -ىالَ اهللا تع ور ص

   .ذر والنسيانق بالعلَّعتن حالة األكل ناسيا فيما يامع ناسيا عجمحالة الْ
وجب اع يمِج الْور مع أنَّمهج الْبه وإليه ذَ،ابوا هو الصذَوه :قلت

  . وباهللا التوفيق،حة على األصارفَّوجب الكَ واألكل والشرب ال ي،ةارفَّالكَ
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]١٨٣[ع ِب أَني هريالَ قَ� ةَر: $بينما نحنلُ جِعوس نِبي  دذْ ِإجالناَء جه 
رالَقَ فَ،لٌج:ي ا راهللاولَس ،كْلَ هالَ قَ!!ت: لَ امالَ؟  قَك :قَوعتاى لَ عمِتأَرأَي وا ن
اِئصم -ي ِرِفووأَ: ٍةايصبأَت ِلهي ِفي رمالَقَ فَ-انَضر ج اهللا ولُس: لْهِج تدقَ رةًب 
تقُِتعفَ: الَ قَ.الَ: الَ؟ قَاهلْهت سِطتنْ أَيعت صومش هرِنيم تاِبتعفَ: الَ قَ.الَ: الَ؟ قَِنيلْه 
ِجتطْ ِإدعِسام تيِمن ِكسفَ: الَ قَ.الَ: الَ؟ قَاينثَكَم  ِبيفَ،جالن بينما نحنِلى ذَلَ عك 

: الَ قَ.انأَ: الَ؟ قَلُاِئ السني أَ:الَ قَ-لُتكِْمالْ: قرعالْو- رم تِهي ِفٍقرع ِبجالنِبي أتى 
ذْخا فَذَ هتصدالَقَ فَ.ِه ِبقالر لُج: قَفْى أَلَعِمر ني يا رفَ!! اهللاولَس واهللا ما بين 
 ج اهللا ولُس ركِحض فَ.يِتي بِله أَن ِمرقَفْ أٍَتي بلُه أَ-ِنيترح الْديِري-ا هيتبالَ
حتى بدأَت نيابه، ِعطْأَ: الَ قَثُممأَه لَهك#. 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الفَّكَ :ديثحِج الْةُارماع ِفي نهار رمانض.  
J ْالمفراتد: 

 "إذا: "��� وتلتقي ،ة غالبايِمة اسملَإلَى جاإلضافة الزمه ظرف زمان ي: بينما
 فال تلتقي بواحدة "ما" تلحقهما م فإذا لَ،أةاجفَ اللتني للم، أخرى"إذ: "���� و،تارة
  ".ةدالع"ي ِفي اِننع قاله الص.اممنه

 . أةاجفَ تكون للمالَِّتية ائيج هي الفُ"إذ: "#لٌج رهاَء جذِْإ$ :قوله
والْ:- احترقت:ي روايةوِف-كت لَه مرقَاد أنه وعوجب لَ ِفي ذنب يالْه ة كَلَه

 . واالحتراق
  .#يِتأَرى املَ عتعقَو$ :الَقَ .استفهام: #كلَ ا م:الَقَ$: قوله



  > ��������د��������א����م

 

٢٢٧ 

 تبصأَ$: ي رواية وِف،-اي صائموِن حال كَ:أي-ة الية حملَ ج:وأنا صائم
 . #انَضمي ِفي رِلهأَ

هل تقَجد رةب :الرهنا مطلقةةقب ،وت عكَ الذَّموالصغري والكبري، واألنثىر ، 
 وكذلك ،جزئة الكافرة ال تقب الر على أنَّتلَّة د السن أنَّ إالَّ،والسليم والناقص

الرقبة غري الصةحيح . 
 ال يكون بينهما  : أي، للشهرينفصمتتابعني و: #ِنيعاِبتت مِنيرهش$: قوله

  .ع اختياريانقطا
 . لكتِمق هو الْرالع: #ٍقرعِب$: قوله
ا ي ين ِمرقَفْى أَلَع$:  لكن قال الرجل،رهذا أم: #ِه ِبقدصتا فَذَ هذْخ$: قوله

رفَ!! اهللاولَس اِهللاوم ا بيالَن بتيى آخر الْإلَ. #...ا هديثح . 
 .ارقْأكثر فَ :ىعنم والْ،اسم تفضيل من الفقر: أفقر
 وكأنه بسبب التعجب من  ،ةبيبالفاء هنا س:  # اهللاولُس ركِحضفَ$: قوله

  .حاله
حتى بت أنيابهد:ى للغاية وحت، ِعطْأَ$:  قالثُممأَه لَهك# . 
 وهي واحدة ، هذا تفسري للحرة،ودة سارأرض تركبها حج: #ةُرحالْ$: قوله

 . حرتني
J ْالمى عناإلجياِلم:  
قَوعذَ ها الصاِبحفَ، على امرأته وهو صائمي تقَّوالْع ة لنفسه وأهلهكَلَه، 

 . ال: فقال؟ هل تستطيع أن تعتق رقبة: فسأله، يشكو حالهجالنِبي  إلَى اَءجفَ
 أتستطيع أن تطعم ستني :الَقَ فَ. ال:الَ قَ؟ أتستطيع أن تصوم شهرين:الَقَفَ

ِبي  فمكث الرجل عند . ال:الَقَ ؟امسكينجالنا جوابه مفَ،نتظر اَءجر لٌجبع ق ر
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مرفيه ت،والظاهر أنه من الص الَقَ فَ،ةقَد:على أفقر :الَقَ فَ. هذا فتصدق بهذْ خ 
فَ! !يي أو من أهل بيتِ     من ذلك  فعند .ي اهللا ما بني البتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتِ            و 

 .  #كلَه  أَهمِعطْأَ$: الَ قَثُم ،جبا من حالهعت مج ضحك رسول اهللا
J ْفقه الديثح:  
  :ائلسة مديث عدحيؤخذ من هذا الْ ●
 ؛باقَع وجاء مستفتيا أنه ال ي، فيهادرتكب معصية ال حا من أنَّ: ىسألة األولَمالْ -

 . عصيةماقبه مع اعترافه بالْع يم لَجالنِبي  ألنَّ
 والتعزير ،ا تكون تعزيراد يكن حمبة فيما لَاقَعم الْأنَّ: سألة الثانيةمالْ -
 على صالح الٌّم دد إظهار النى أنَّعنم ِب،الح وال استصالح مع الص،استصالح

  . فال داعي لالستصالح،يفِتستمالْ
  ، لالستفتاء ا ِفي ترك أناس     ة سبب  باقَ عم وقب لكانت الْ   أنه لو ع    : الثالثة     سألة  مالْ  -
وهذه مفسدجب دفعهاة عظيمة ي . 
امدا  ععام جنى ملَة عارفَّاب الكَجة على إيور األممهج: سألة الرابعةمالْ -

ِفي ن ه ار رمان  ض،    ف لَ وقد نقل عن بعض الس: أن ه جب ا ال ت،  ال ،اذ وهو قول ش يعلُو 
 .  عليه

 ؟  هل يقتضي الكفارة أم ال:اع الناسيماختلفوا ِفي ِج: امسةخالْسألة مالْ -
 ج النِبي  وجبها أنَّ     ين حتج م   وي ،  وألصحاب مالك قوالن      :قال ابن دقيق العيد        

 .  هكذا قال ابن دقيق العيد؟ل ذلك عامدا أو ناسياع هل فَ:ائل يسأل هذا السملَ
ى سؤاله أنه فعل ذلك وحي ومن فَفِتستمالظاهر من حال هذا الْ: وأقول

اع؛امدألنه ص دقولهب سؤاله ر :$كْلَهِو أَتاح تقْرإذا  وال يكون كذلك إالَّ.#ت 
 .   ذلك عمدالَع قد فَانَكَ
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ا تقع هوِن لكَ؛دعاع فيها بمِجالة النسيان بالنسبة إلَى الْ حأنَّ: ياألمر الثاِن
عد  وب،حتاج إلَى سترا تهوِن ولكَ؛ اآلخرهركَّما ذَ إذا نسي أحده،بني شخصني

 . وما أشبه ذلك، عن أنظار الناس
 : لَاقَ؟ اهقُ ِتع تةًبقَ ردجِ  تلْه$: ج الظاهر من قول الرسول   :ةادس سألة الس  مالْ -

 امعطْ ِإدِج تلْهفَ :الَ قَ. الَ:الَ؟ قَِنيعاِبتت مِنيره شومص تنْ أَيعِطتس تلْهفَ :الَ قَ.الَ
وز االنتقال من األمر جنه ال يأ و،اجب هذا الترتيب و أنَّ.# الَ:الَ؟ قَيناِكس ِمنيتِس

 هو - القول بالترتيب:أي- وهذا ، بعد العجز عن األولي إالَّاألول إلَى الثاِن
مذهافعيب الش،وأح دم،وج ور الفقهاءمه.  

 وهذه ، ال على الترتيب،ال على التخيريصِخ هذه الْالك إلَى أنَّ مبهوذَ
مة للنصالفَخ.  

 وليس ، نقله من أمر بعد عدمه إلَى أمر آخرجالنِبي   ألنَّ:يقال ابن العرِب
ت در وهي رواية قد و، ولالختالف ِفي ذلك دليل آخر،هذا شأن التخيري
 الذين إنَّ فَ، ألن الرواية به أكثر؛الترتيب روايته القائلون بحجر فَ،بالتخيري وبعدمه

راووا الترتيب عن الزهري ثالثون نفس.  
 وذلك ،ةدقيمل على الْمحة فهي تقَطلَت رواية مدر ودوإذا كانت قَ: قلت

تا على قول الْمشيجور القائلني ِبمهمل الْحطلق على الْمموهذا هو الْ،دقي حق -
 . -ن شاء اهللاإ

 ى أنَّ لَ يدل ع.#اهقُِتع تةًبقَ ردِج تلْه$: جالنِبي قول : ةابعسألة السمالْ -
 . ةقبة هو عتق الرارفَّالواجب األول ِفي هذه الكَ

  :وطرة شقَعتمقبة الْ ِفي الرشترطُأنه ي: سألة الثامنةمالْ -
 .   شرعي صحيحلك سببِمأن يكون سبب الْ: اهأولُ
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 . خلةموب الْية سليمة من العقَعتمة الْقبأن تكون الر: وثانيها
 وذهبت ،ورمهجة عند الْقَعتمة الْقبان ِفي الرمأنه يشترط اإلي :وثالثها

وا بإطالقات ِفي بعض النصوص كُسم وت،انمعتبار شرط اإليام دة إلَى عنفيحالْ
جاءت مومن ذلك قوله هنا،ي غريهادة ِفقي :$ لْهِج تدقَ راسم  إنَّ: وقالوا.#ةًب 

الرقبقَة يع على الرة الْقبمؤمنة والكافرة على حدس ا على أصل الْ؛اءوجري حة نفي
إن شاء - قحور هو الْمهج وقول الْ،دقيم على الْهمق وتقديطلَموهو العمل بالْ

  .#ةٌنِمؤا مهنِإ فَ؛اهقِْتعأَ$:  لذلك الرجلجالنِبي ول  لق؛-اهللا
 . # الَ:الَ قَ؟ِنيعاِبتت مِنيره شومص تنْ أَيعِطتس تلْهفَ$: قوله: سألة التاسعةمالْ -

بتوييوم إلَى اإلطعام ال يكون إالَّن من هذا أن االنتقال من الصجز عن  عند الع
ومالص . 

 ،االستطاعةي ِفي نفي فِتستمذ بقول الْؤخا أنه يذَذ من هؤخي :لة العاشرةأسمالْ -
جب على الْوكذلك يفِتمي أن يراجعه حتى يتبيا ن ما إذا كان السبب عنده سبب

الْ ألنَّ؛ا أم الشرعي فَمقَارات بني زمن الصا ِفي االلتزام حابة وزماننا عظيم
دق وغري ذلكبالص . 

 لْهفَ$: ديثح ِفي بعض روايات هذا الْدرقد و :شرةة عاديحسألة الْمالْ -
  .#ِمو الصن ِمالَّ ِإيتوِت أُلْه و:الَ قَو أَ،امي الصالَّ ِإكِلي ِفي ذَِنعقَوأَ

م د وهو ع،ة الشبق فاقتضى ذلك عدم االستطاعة بسبب شد:ياِننع الصالَقَ
ا هل ذَ ه فنشأ ألصحاب الشافعي نظر ِفي أنَّ،وماع ِفي الصمِجالصرب عن الْ
ا ما لالنتقال إلَى اإلطعاميكون عذر؟رخص  
بيحا   واعتربه م، قد قبل عذره بذلكجالنِبي  ديث أنَّحالظاهر من الْ: قلت

وم إلَى اإلطعامالنتقاله من الص  . 
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قَوياس على ذلك مال يسن يترتب عليها الَِّتييام لبعض األمور تطيع الص 
عدا على أهله،ة شديدةشقَّم استطاعة أو موإذا ترك الكسب ، كأن يكون كاسب 

لَوجسوم أضر بأهله للص،مكنه الْ وال يمع بينهماج . 
دل على  ي.#يناِكس ِمنيت ِسامعطْ ِإدِج تلْهفَ$: قوله :شرةلة الثانية عأسمالْ -

وجوب إطعام هذا العدد.  
وهل يجب العداد أو ي؟جب طعام ستني مسكين  
اد إطعام طعام رم الْة إلَى إطعام الستني مسكينا مؤول بأنَّنفيحبت الْهوقد ذَ
ر ذَّعت وهو أنه قد ي،ولعقُوا ِفي ذلك إلَى أمر معجة رنفيح وكأن الْ،ستني مسكينا
 وليس ،ةردقَمة الْ الواجب هو الكميى ذلك إلَى أنَّأد فَ؛ مسكيناوجود ستني

 .  اكنيسمعدد الْ
  ولكن ألنَّ، ال لقياسهم العقلي،ة هنا وجيهنفيح قول الْنَّإ :وأنا أقول: قلت

 وعدد أهل بيته ِفي أغلب األحوال ،ارةميع الكفَّي جفِتستم أعطى ذلك الْجالنِبي 
 الواجب هو ى أنَّلَ فدل ع؛دهمد يستفصل عن عم ولَ،رةشون على العال يزيد
ة ال عدد الْالكميما بأنَّ،اكنيسعلم تلك الكمي ة اليت هي خا لو مسة عشر صاع
رفت إلَى عشرة كفتهم ستة أيامص،أو إلَى خ ا مسة كفتهم اثني عشر يوم

 وليس ،دد تكفي إلطعام هذا العالَِّتية كميود القصم الْى أنَّلَ علَّد فَ،وهكذا
العدد.  

ل أن يطعم أهله ج لذلك الرجالنِبي عندما أجاز  :شرةلة الثالثة عأسمالْ -
ا باقية ِفي ه أو أن،لجارة عن ذلك الرارة هل كان ذلك منه إلغاء للكفَّبطعام الكفَّ

؟ته لذلكذم  
  :اهب فيهذَم تباينت الْ.#كلَه أَهمِعطْأَ$: �  قوله:قال ابن دقيق العيد
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ارن قَمة عنه بسبب اإلعسار الْار هو دليل على إسقاط الكفَّ:ائل يقول قَنِمفَ
 وهذا قول : قال،اللِهارن الستهالل الْقَمة الفطر باإلعسار الْقَدا تسقط صمكَ

  .الشافعي
والصحيح  ، وهو مالك   ،ارن   قَم لْارة باإلعسار ا      ال تسقط الكفَّ   :ومن قائل يقول      

 .  ’ا .مذهب الشافعي
قوالن؟سقط عنه بالكليةت أو ،تهوعلى هذا فهل تبقى ِفي ذم .  

ا لو بقيت ِفي ه ألن؛قحة هو الْ القول بسقوطها بالكلي أنَّ:يوالذي يظهر ِل
؛تهذمِبي ن له  لبيوتأخري البيان عن وقت الْ، ذلكجالن حاجة ال يوز كَجا قالوام، 
 . ا تسقط عنهه على أنلَّدفَ

 حاله انَارته إذا كَفَّر أن يأكل كَفِّكَوز للمجهل ي :شرةة عابعسألة الرمالْ -
ى ال عو وهذه الد،لجى قوم خصوصيتة بذلك الرعدا وقد ،لجال ذلك الرحكَ

ا القول أيضا ذَ وه،وخنسلك م ذى آخرون بأنَّع واد،دليل عليها لعدم الدليل
ر هو أشد أهل تلك كفِّمن بأنه إذا كان الْتبيي فَ؛ لعدم ما يدل على النسخ؛ضعيف

 ِله أَن ِمرقَفْ أٍَتي بلُها أَهيتب الَنيا بم$ :لج ذلك الرالَا قَم كَ،ة فقرااضرحالْ
بيِتي#.ج فَّ له أكل كَازتهار . 

ارة أو غريها من  عن الكفَّزجسلم إذا عم الْأنَّ: شرةة عامسخسألة الْمالْ -
الوفَ؛اتاجب إنهال الْا تلزم ِفي بيت مِبي  لقول ؛سلمنيمأَ$ :جالنا أَنالْى ِبلَومِنِمؤين 
 االً مكر تنم و،هاؤض قَيلَع فَ؛اني دكرت فَ،نيِنِمؤم الْن ِميوفِّ تنم فَ،مِهِسفُن أَنِم
  .)١(#ِهِتثَروِلفَ

                                                 

ي كتاب  وِف،)٢٢٩٧(رقم  ،ينات دل عن ميكفَّ تن م: باب،ةالَوحالبخاري ِفي كتاب الْ) ١(
، وِفي كتاب النفَقَات، )٦٧٣١(رقم  .#هِ ِلهَأل فَاالً  مكر تنم$ :جالنِبي  قول : باب،ائضرالفَ

= 
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 .)١(#يلَع ويلَِإاعا فَ ضيونا أَي دكر تنمو$ :ي روايةوِف
أفسد   نى م لَاء ع  ضوب القَ  ج ى ولَ ة ع ور األم مهج : شرة  ة ع ادس  سألة الس   مالْ  -

ص ِجه بالْ  وموذَ ،اع م هب   بعضهم إلَى ع  دم ولسكوته     ؛وبه   ج -  الة عليه الصالموالس- 
 بني أهل ف ِفي ذلك جاٍرالَِخ والْ،اءض عليه القَي بأنَّفِتستموعدم إخباره لذلك الْ

  .اءض أجزأه عن القَ؛يام بالصرفَّ بعضهم إلَى أنه إن كَبه وذَ،العلم
  قال الصهذا الوجه قاله األوزاعي      :أقول: ي انِ نع ،حديث ي أنه ذكر ِفي  و وقد ر

عمرو بن شعيب الذي أخرجه أحوفيه،دم  :$أَومرنْ أَهي صومي وا مكَمان٢(#ه(. 
  . وفيه كالم معروف،ةااج بن أرطجحوفيه الْ

  ، أويس ي ديث ِفي رواية أبِ     حا الْ ذَ  األمر بالقضاء ِفي ه     د ر وقد و " :الفتح   "قال ِفي    
وحديث  ،ة ياد  سعد كلهم عن الزهري نفسه بغري هذه الز              وهشام بن    ،ار ب ج وعبد الْ  

                                                           = 
 ن م: باب،ائضرومسلم ِفي  كتاب الفَ، )٥٣٧١(رقم . #دينا كر تنم$: جِبي قول الن: باب

والترمذي ِفي كتاب الْ،)١٦١٩(رقم  ، فلورثتهاالًترك م جباب،ائزن :م اَءا جالة  ِفي الص
 ِفي : باب،اج واإلمارة والفيءخروأبو داود ِفي كتاب الْ، )١٠٧٠(رقم  ،ونديمعلى الْ

 ، )٣٣٤٣(رقم  ، ِفي التشديد ِفي الدين   : باب، وِفي كتاب البيوع   ،)٢٩٥٦(رقم   ،ةاق الذريأرز
د ِفي موأح، )١٩٦٣(رقم  ،ين عليه دنالة على م ِفي الص: باب،ائزنجوالنسائي ِفي كتاب الْ

ا فعلى اهللا  من ترك دينا أو ضياع : باب،حكام وابن ماجه ِفي كتاب األ،كثرينمباقي مسند الْ
 ).٢٤١٥(رقم ، ورسوله

والنسائي ِفي كتاب ، )٨٦٧(رقم  ،طبةخالة والْخفيف الص ت: باب،ةعمجمسلم ِفي كتاب الْ) ١(
اج رخوأبو داود ِفي كتاب الْ، )١٥٧٨(رقم  ،طبةخ ِفي كيف الْ: باب،صالة العيدين

 : باب،مةقدمابن ماجه ِفي الْو، )٢٩٥٤(رقم  ،ة ِفي أرزاق الذري: باب،واإلمارة والفيء
ينا أو ضياعا ك در تن م: باب،ي كتاب األحكاموِف، )٤٥(رقم  ،لدجاجتناب البدع والْ

 .كثرينمد ِفي باقي مسند الْم وأح،)٢٤١٦(رقم  ،فعلى اهللا وعلى رسوله
 ).٦٦٥٠( رقم ،ةابحكثرين من الصم ِفي مسند الْأحمدرواه اإلمام ) ٢(
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ة ى صحلَ عفقَّوت والكالم ِفي هذا ي،اهالليث عن الزهري ِفي الصحيحني بدوِن
 . الدليل فينظر

ت  نكَّمرأة إذا مى الْلَ ة ع ار فَّوب الكَ ج اختلفوا ِفي و  : شرة ة عابع  سألة الس   مالْ -
 ؟ ة أم الارفَّجب عليها الكَهل ت : فوطئها الزوج،طائعة

  : وللشافعي قوالن:قال ابن دقيق العيد
أحدهصح الروايتني عند أ و،ي حنيفة وأِب، وهو مذهب مالك، الوجوب:ام
  .أحمدأصحاب 

 وهو ،ةارفَّ واختصاص الزوج بلزوم الكَ، عدم الوجوب عليها:يوالثاِن
  .  عند أصحاب الشافعي من قوليهنصورمالْ

وهي  -ة لي مذه الع  ه ألنَّ ؛رأة هو األقرب  موب على الْ  جم الود القول بع  : قلت 
رع الش  أنَّ إالَّ ،ا مه ة لَاصلَ ة حتع م والْ ،رأة مل والْ  ج أمر مشترك بني الر    -اع م ِجعملية الْ  

جلَعوالًئوج مس   الز    عن كل ما ي تفأوجب عليه الْ   ،ق بذلك  لَّع م والكسوة ة قَفَ هر والن
 أن  إالَّ،اتاجبي أنه يلتحق بتلك الوا فيما يظهر ِلذَ وه،سكن وما إلَى ذلكموالْ

 والذي يدل عليه ،ةارفَّ تلحقها الكَ فحينئٍذ؛اعمِجببة ِفي الْستمرأة هي الْمتكون الْ
عِبي م سؤال دلذلك الْجالن م؟ هل طاوعته امرأته أم ال:يفِتست  

 ،- صيام الشهرين:أي-يام اب التتابع ِفي الصجإي: شرة الثامنة عسألةمالْ -
  هل ينتقض التتابع بذلك؟ ؛وللفقهاء كالم فيما إذا انتقض التتابع بأمر قهري

ا االختياري فَأممجمعليه أنه ينقض التتابعع ،وي جب عليه العديدود من ج.  
 ، العيداَء أو ج،ض شديدرما كَهرين قَنه ما كاأ :حيح الصولَ القَوالظاهر أنَّ

ووجوباهللا التوفيق، ذلك ال ينقض التتابع أنَّ؛ عليه الفطر فيهب  . 
فهل   ؛ة قبل التكفري    د دتع اع ِفي أيام م    م ِج الْ رر كَإذا ت :  شرة ة التاسعة ع     سألَ  مالْ  -

 ام؟ ة بعدد األيارفَّجب الكَة واحدة أو تارفَّيكفي ِفي ذلك كَ
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ا  أم،ةقلَّستة ممر يوم له حلَّ كُ ألنَّ؛د األيامدجب بعا ته أن:والقول الصحيح
إذا تعِجد الْدماع ِفي يوم واحد عدة مفَّ كَفيه إالَّ فال تلزم ؛اترة واحدةار،  

 . وباهللا التوفيق
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من رحة اهللا مTَبعباده أنه أذن ل م بالفطر ِفي الْهمرجل - وقال ،رفَض والس
             ﴿: -من قائل
  .انضمر غري رة من أيام أخ فصيام عد:أي. ]١٨٤:البقرة[ ﴾

لَوهذا يدل عى سماحسرهة اإلسالم وي،ىالَ قال تع :﴿     
ى لَوع .]١٦:التغابن[ ﴾   ﴿: ىالَوقال تع. ]٧٨:جحالْ[ ﴾  

  .اهوا ِبتعمت أن يمهة من اهللا لعباده ينبغي لَخصر رفَ الفطر ِفي السهذا فإنَّ
           حكم  ي وفِ ؟ هل هو واجب أو مستحب        : كم الفطر    وقد اختلف أهل العلم ِفي ح 

ا  وسيأِت؟ هل هو صحيح أو غري صحيح:يامالصإن شاء -ي ذلك ِفي مواضعه مبين
 . -اهللا
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]١٨٤[ع ناِئ عنَّأَ$: ل ةَشح مةَزب نع و اَألٍرمِملَسِلالَ قَي ِبلنج ي  :
 .#رِطفْأَ فَتئْ ِشنِْإ و،مص فَتئْ ِشنِْإ: الَقَ فَ؟-اِمير الصيِث كَانَكَو-ِرفَِفي الس صومأَأَ

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح :الصرفَوم ِفي الس.  
J ْالمفراتد: 

الْ :رفَأأصوم ِفي السهيِبلَى لالستفهام الطَّة األولَمز . 
 . ةة اعتراضيملَ ج:#اِمير الصيِث كَانَكَو$ :قوله
 . التخيرياد منهما   فَ ست  ي  ،ابه  و  شرط وج :# رِطفْ أَ فَ تئْ  شِ نْإِ  و ،م ص فَ تئْ  شِ نْإِ $ :قوله  
J ْالمعنى اإلجياِلم : 

سأل حةُمزبن عمرو األسلمي ر ج اهللا ولَسعن الص فَ،رفَيام ِفي الس خيره 
يام والفطربني الص.  
J ْفقه الديثح: 

وم والفطر ِفي ديث دليل على التخيري بني الصح ِفي الْ:قال ابن دقيق العيد
رفَالس ،وليس فيه تصريح بأنه صوم رمانض.  

    ونقل الص عن الْ    "العدة  " ي ِفي  انِ نعا افظ  ح        وهو    :ارح  بن حجر أنه قال بعد كالم الش
ذكرها الَِّتي  لكن ِفي رواية مراوح ،ا قال بالنسبة إلَى سياق حديث البابمكَ

 أَِجد ِبي قُوةً ،يا رسولَ اهللا$:  قَالَه أن� عن حمزةَ بِن عمٍرو اَألسلَِمي :مسلم
 ،ِهي رخصةٌ ِمن اهللا :ج فَقَالَ رسولُ اهللا ؟ فَهلْ علَي جناح، ِفي السفَِرعلَى الصياِم

نسا فَحذَ ِبهأَخ نِه،فَملَيع احنفَالَ ج ومصأَنْ ي بأَح نمو #
)١(.  

                                                 

)١ (باب،ياممسلم ِفي كتاب الص :التخيري ِفي الص رقم  ،رفَوم والفطر ِفي الس)والنسائي ، )١١٢١
باب،يامِفي كتاب الص :ِفي ذكر االختالف على ع روة ِفي حديث ح٢٣٠٣(رقم  ،ة فيهمز.( 
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وذلك أنَّ، عن صيام الفريضةألَوهذا يشعر بأنه س الرخصة إن ا تطلق ِفي م
ما هو واجبابلقَم .  

اكم من طريق محمِد بن ح ما أخرجه أبو داود والْ:وأصرح من ذلك
 ِإني ، يا رسولَ اهللا:قُلْت$: حمزة األسلَمي يذْكُر أنَّ أباه أخبره عن جدِه قَالَ

  : يعِني-صادفَِني هذَا الشهر  وِإنه ربما ،صاِحب ظَهٍر أُعاِلجه أُساِفر علَيِه وأَكِْريِه
 وأَِجد ِبأَنْ أَصوم يا رسولَ اهللا أَهونَ علَي ، وأَنا شاب، وأَنا أَِجد الْقُوةَ،-رمضانَ

 :الَ قَ؟ أَو أُفِْطر، أَفَأَصوم يا رسولَ اهللا أَعظَم َألجِري،ِمن أَنْ أُؤخره فَيكُونُ دينا
#أَي ذَِلك ِشئْت يا حمزة

 . ’ ا)١(
 أخذ بالرخصة نم فَ، من اهللاةٌخصر رفَوم ِفي الس الصن أنَّبيتومن هذا ي: قلت

 . وباهللا التوفيق ، واعترب صيامه مؤديا للواجب عليه، له ذلكاز جام صن وم،أصاب
 

 

 

J@J@J@J@J 

                                                 

)١ (باب،ومأبو داود ِفي كتاب الص :الص رقم  ،رفَوم ِفي الس)٢٤٠٣( ،ححاأللباِنيص ه. 
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]١٨٥[ع أَن ِسنِن بكُ$ :الَ قَ� ٍكاِل منا ناِفسرم ع  ِبيلَ فَ،جالنمِع يب 
اِئالصمى الْلَ عِرِطفْم،الْالَ و ِطفْمرلَ عِماِئى الص# . 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح: حكم الصرفَوم ِفي الس.  
J ْالمفراتد: 
 .  وعه  قُى ذلك وكثرة و   لَ ع ة تدل على االستمرار     ملَ  جهذه الْ :  # رافِ س ا نن كُ$ : قوله  
 ، يعلم ذلكم لَج رسول اهللا م أنَّهوتد يا قَمبيان ِل :#جالنِبي  عم$: قوله

 .  يكن ِفي زمنهمأو لَ
 نافية "ملَ": #ِماِئى الصلَ عرِطفْم الْالَ و،ِرِطفْمى الْلَ عماِئ الصبِع يملَفَ$: قوله
 .اكى ذَلَا عذَ وال ه،ى هذالَعب هذا عي م لَ: أي،للفعل يعب
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
خرب أنس بن مالك ي�أن هم كانوا يسونَافرم ِبي  عجالنِفي ر مانض، 
فمنهم مني صومِفي ح رهفَال س،ومنهم م نولَ،فطر ي مي عب أحدى لَ منهم ع

أي،ٍدأح :وال ع جاهللا  ذلك رسول اب . 
J ْفقه الديثح: 
يذ من هذا الْؤخحديث دليل على جواز صوم رمضرفَان ِفي الس.  

اب عر بعرض كونه يفَوم ِفي الس الصلَعنه جإ من حيث :قال ابن دقيق العيد
على عِب:أي-مه د جانب كونه يعاب على عمهد-  . 
 :ةاعم جالَقَ فَ،ةابحاز إلَى خالف بني الصوجشري بالْ ي: أقول:ياِننع الصالَقَ
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ال يجوز وإن صامر مضر قَفَان ِفي السضِفي الْاه حرض،أِب  بنرحر فعن مي هرة ير
  .#يِله ِفي أَيدِع أُنْ أَةَريرو هبي أَِنرمأَ فَِرفَ ِفي السانَضم رتمص$: الَقَ

  ه ن أَيِهِب أَن عثُدح ييٍمِمي تِن بن ِمالًج رتعِمس$: الَوعن عمرو بن دينار قَ
صامر مانَضأَ فَ،ِرفَ ِفي السمرهع منْ أَرِضقْ ييه#.  

  الَِرفَ ِفي السانَضم رام صنم$ :اس عن ابن عب،ي هاشمى بِنولَ منع و:الَقَ
يالشالنجي رواه أبو إسحاق .#يِهِزج،ة ِفي  ذكره ابن تيمي"شرح العةمد"كتاب  

 .ابلةنحفقه الِْفي 
 فهو اجتهاد منهم - عنهمحإن ص-ابة حما ذكر عن بعض الص: قلت

يعارضهِبي حيح الصريح من قول  الصوهذا هو األرجح ، وإذنه وتقريرهجالن -
ىالَإن شاء اهللا تع- . 

ويذ منه أنه إذا جاؤخز ذلك ِفي رم؛انضج ازِفي غري ر مان من صيام ض
 .  وباهللا التوفيق،النافلة
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]١٨٦[ع ِب أَني الدرالَ قَ� )١(اِءد :$خرجنا معر ج  اِهللاوِلسِفي ش ِره 
رمانَضِفي ح ريٍدِد شح أَانَ كَنْى ِإت حدا لَنيضعي دهلَ عِمِهِسأْى ر ِشن الِْةد حر، 
وا ِفميناِئا صالَّ ِإمر ج اهللا ولُس،و عبد اهللا بنر وةَاح# . 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح :الصأي،رفَوم ِفي الس :ص وم رمضرفَان ِفي الس.  
J ْالمفراتد: 

 ِفي عقَ ذلك وة بيان أنَّملَجة أو شبه الْملَج هذه الْ.#انَضم رِرهِفي ش$: قوله
رمضان حتى ال يتوم خالف ذلكه.  

 انَ كَنْى ِإتح$: ةملَ وج، شديدرن حم ِفي ز:أي :#يٍدِد شرِفي ح$: قوله
ة  وفيها إيذان بشد، للغاية"ىحت" .#رح الِْةد ِشن ِمِهِسأْى رلَ عهد يعضيا لَندحأَ
  . كثريارحالْ

 د ليس فينا أح: أي،ى ليسعنم هنا نافية ِب"وما" .#ماِئا صينا ِفمو$: قوله
 .ةاحواهللا بن ر  وعبدج رسول اهللا صائم إالَّ
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
خرب أبو الدرداء ي�أن هم خرجفَوا ِفي سر ِفي شهر رموكان ذلك ،انض 
ِفي حشديد حر تة الْى إنه من شدحليقي رأسه ؛ ليضع الرجل يده على رأسهر 

 . ةاحواهللا بن ر  وعبدج رسول اهللا ائم إالَّ وما فيهم ص،رحبيده من شدة الْ
                                                 

اهللا   وهل ابن عامر أو ابن عبد ،رِموي واألكثر أنه ع،ِهِم واختلف ِفي اس،أبو الدرداء اشتهر بكنيته) ١(
وكان  ،)٣٢(ام سنة  بالشي وتوفِّ، أسلم يوم بدر، وهو أنصاري خزرجي، فيه خالف؟أو غري ذلك

 ).٥٢٦٣(، التقريب )٤٣٩١( الكاشف .اى فيهض قَ وهو أول قاٍض،قاضيا ِفي دمشق
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J ْفقه الديثح:  
يذ من الْؤخحديث جواز صوم رمضي هذا الْ وِف،رفَان ِفي السديث أنَّح 
ديث ح الْاذَا ِفي ه   م وم كَ فاجتمع منه فعل الص        ،ر فَان ِفي الس     ضمر  ِفي  ام  ص ج النِبي   

وتقريره  . #مص  فَ تئْ شِ نْإِ $: الَ  حيث قَ ؛ة األسلمي مزا  ِفي حديث ح  م وإجازته له كَ  
ى لَ عرِطفْم الْالَ و،ِرِطفْمى الْلَ عماِئ الصبِع يملَفَ$: ا ِفي حديث أنسمعليه كَ

ِماِئالص#.  
ة هذا هو قَّشمم الْدة وعرد ولكن تقييده بالقُ،ائزوم ج الص أنَّ: من هذانبيتفَ
  .#لَيس ِمن الِْبر الصوم ِفي السفَِر$ :ي للحديث اآلِت؛ىاألولَ

 ، ةاهريالظَّ ِفي ذلك فالَ وخ ،ور مهجر الْفَيام ِفي الس از الصو إلَى جبهوقد ذَ
 ، بطلت صالته؛رفَاما ِفي السمى تلَّ صن منَّإ : وقالوا،امما خالفوا ِفي اإلتمكَ

  .ة أهل العلمامم عهفَالَ وخ،ر ال يصحفَان ِفي السضم صيام روهنا قالوا بأنَّ
 ،-هللاإن شاء ا- قحا هو الْذَ ه؛ةقَّشمم الْددا بالقدرة وع قياز موجوالقول بالْ

ي حديث  وِف،T أخذًا برخصة اهللا ؛ أفضلرص القَا أنَّم الفطر أفضل كَ أنَّإالَّ
 .  التوفيقوباهللا    )١(#. ..   هت قَ دوا ص لُب اقْ فَ ؛م كُي لَا ع  ه اهللا بِ ق دص ت ةٌقَدص$ : يعلى بن أمية    

ف رع يمنه لَإ إذ ؛ديثحور ِفي هذا الْذكُمان الْضماختلف ِفي ر: ملحوظة
 ، الفتحة ِفي غزوةر وم،درة ِفي غزوة بر م:تنير مان إالَّضم ِفي ررافَ سجالنِبي  أنَّ

                                                 

)١ (ة الْالَمسلم ِفي كتاب صمصالة الْ: باب،افرينس مرقم  ،افرين وقصرهاس)والترمذي ،)٦٨٦ 
والنسائي ِفي كتاب تقصري الصالة ِفي ، )٣٠٣٤(رقم  ،ِفي كتاب تفسري القرآن سورة النساء

 : باب،الةود ِفي كتاب الص وأبو دا،)١٤٣٣(رقم ، تقصري الصالة ِفي السفَر: باب، السفَر
الة الْصم١١٩٩(رقم  ،افرس(،وابن ماجه ِفي كتاب إقامة الص تقصري : باب،ةالة والسن 
الص١٠٦٥(رقم  ،رفَالة ِفي الس(،وأح مد ِفي مسند العرةش،والد ةالَارمي ِفي كتاب الص، 
 .رفَالة ِفي السصر الص قَ:باب
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وذكر عبد اهللا بن روة ِفي هذا الْاحغزوة  ذلك ألنَّ؛ديث يعينها لغزوة بدرح 
وهي ، ةة حيث قتل ِفي غزوة مؤتاحواهللا بن ر الفتح كانت بعد استشهاد عبد

 .  وباهللا التوفيق،اقبل الفتح اتفاقً
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]١٨٧[ عنِراِب جِن بع انَكَ$ :الَ قَباهللا  ِدبر ج  اِهللاولُسٍرفَ ِفي س، 
 رِب الْن ِمسيلَ: الَ قَ.ماِئص: واالُ؟ قَاذَا هم: الَقَ فَ،ِهيلَ علَلِّ ظُد قَالًجراما وحى ِزأَرفَ

الصومِرفَ ِفي الس#. 
ِلٍظفْي لَِفو مٍمِلس: $لَعكُيِبم رخالَِّتي اهللا ِةصر خكُ لَصم#. 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح :حكم الصرفَوم ِفي الس.  
J ْالمفراتد:  

 . وا فيهماحزت فَ،انكَ أناسا قد اجتمعوا ِفي م:أي :فرأى زحاما
حوه  بثوب أو نلِّ عليه شيئًا من الظِّلَِع ج:أي: #ِهيلَ علَلِّ ظُد قَالًجرو$: قوله
  .شطَمس وكثرة العة الشاررة عليه من حقَّشملفرط الْ

 . جالضمري يعود إلَى رسول اهللا : فقال
  .لَصام الذي حح استفهام عن الز:ما هذا
  .طقَسيام فَ صائم شق عليه الص:أي : صائم:قالوا
 اهللا  ِةصخر ِبمكُيلَع$ :ٍمِلسم ِلٍظفْي لَِفو. #ِرفَ ِفي السيام الصرِب الْن ِمسيلَ$: الق

  .رفَ الفطر ِفي الس: أي.#مكُ لَصخ رالَِّتي
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
يابر بن عبدروي ج اهللا أنهفَ،رفَم كانوا ِفي س ِبي أى را وجالنزحام رالًج 
 فقال ،يام عليهة الص من شدطَقَ فأخرب بأنه صائم قد س، فسأل عنه، عليهلَلِّقد ظُ

 الَِّتي اهللا ِةصخر ِبمكُيلَع$ : وأنه قال.#ِرفَ ِفي السيام الصرِب الْن ِمسيلَ$: جرسول اهللا 
رخكُ لَصفَ: أي.#م ذُخا واغتنموهاوه . 
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J ْفقه الديثح:  
● يؤخا الْذَذ من هديثح:  

  . عليهج النِبير إلقرار فَيام ِفي الساز الصوج: أوالً
اثاني :يذ منه أنَّؤخالص فَيام ِفي السكم الكَر يكون له حراهة إذا شقى لَ ع
صاحبه مقَّشة ال تبلغ به إلَى حالْد رطَخ،شعر ِب ويلَ$ :ا قولهذَهيِمس ِب الْنرالص امي 
ِرفَِفي الس#.  

ائم ة بالصقَّشموم أنه إذا بلغت الْفهمديث بطريقة الْحذ من هذا الْؤخي: ثالثًا
  فَِفي السد الْ  ر حإ ف ؛ورة  طُخ   نه ي          وم حرم عليه االستمرار ِفي الص، جب عليه      ويوا أن جوب

فطري . 
 الفطر ِفي  أنَّ.#مكُ لَصخ رالَِّتي اهللا ِةصخر ِبمكُيلَع$ :ذ من قولهؤخي :رابعا

فَالسر يستعليكم" كلمة  ألنَّ؛بح"إغراء بالر األخذ ِبنَّأ و،ةخص ا واغتنامها ه
؛ومأفضل من الصفهي تيسري من اهللا ور حالَِّتي األخذ برخص اهللا  وأنَّ،ة بعبادهم 

شرعهزا أفضل من األخذ بالعيألنَّ؛ةم م نذَ أخبالع زيكأنه ؛ وترك الرخصة،ةم 
قد ردي سراهللا ور حي ذلك ما فيه وِف،ي فيه ال حاجة ِل: وقال،تهم.  

ىالَوقد قال تع: ﴿            
  .]٧٨:جحالْ[ ﴾
ا تعريف الرخصةأم:فقد ع فَرت أنا ما أبيح للعذر مع بقاء الْهفمثالً،كمح  

فَالفطر ِفي السر رةخص،والص يام عزيةم،فالع زيمة باقية وهو وجوب الصى لَوم ع
ملَن ميكن م اسافر،وأبيح الفطر للم سافر رحا عليهممة من اهللا بعباده وتيسري، 

 . وباهللا التوفيق
J@J@J@J@J 
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]١٨٨[ع أَن ِسنِن بكُ$ :الَ قَ� ٍكاِل منا مع  ِبيجالنِم فَِرفَ ِفي السا ن
اِئالصممِ  وا الْ نِطفْم فَ: الَ  قَ،ر نلْزن ا مالًِزنِفي ي ٍمو ح  ار،ثَكْ أَ ورا ظِ نالاِح صكِ  الْباءِ  س ،  
ِمون ا من ي ِقت ي الشمبِ  س فَ: الَ قَ، ِهِديطَقَ سالص او م،قَ والْ ام ِطفْمفَونَر ضروا اَألبِنبةي، 
وقَسكَوا الرالَقَ فَ،ابر ذَ: ج  اهللاولُسهالْب ِطفْمالْ ونَر يواَأل ِبمِرج# . 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح: الصرفَيام ِفي الس.  
J ْالمفراتد: 

 وما ِفي ، الثياب:اد بالكساء هنارمالْ: #اِءسِك الْ باِح صالا ِظنرثَكْأَو$: قوله
الَِّتيسط وغريها معناها من البي ل ِبظَستا عند الْهحةاج،وت تا ِفي الليلخذ فراش.  
ى رأسه لعدم وجود لَ عهدل يعج ي:أي: #ِهِدي ِبسمي الشِقت ينا منِمو$: قوله
  .الثياب معه
  .هملة أعماِلاوزماالستطاعة ِلم دالسقوط عبارة عن ع: ماو الصطَقَسفَ

 ؛ افر خباءسمجعله الْاألبنية هي ما ي :#ةيِنبوا اَألبرضو ونَ رِطفْم الْامقَو$: قوله
ليتقي به حرارمسة الش.  
قَوساإلبل وما ِفي معناها: أي:ابكَوا الر .  
كثر من أوه از ح:أي. #ِرجاَأل ِبموي الْونَرِطفْم الْبهذَ$ :ج رسول اهللا الَقَفَ

الصام بقيامهم ِبوخدمة الصامو.  
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
شرعاهللا الر خالَِّتي ِفي األحكام صي ترتبعليها م قَّشة رحفَ،ة بعبادهم من 

بِ ذَأخ  ؛ذه الرخص حاز الفضيلة     ه        ألنه أخذ باألحكام الش   موضعه ي ة كل حكم فِ   رعي ،  
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 وشدة رغبتهم ِفي العبادة ،فره ِفي السوناحبص يج أصحاب رسول اهللا انَا كَمولَ
تهم ذلك إلَى الْ وقد يؤدي ِب،وم فيهحملهم على الصمفَ؛ةقَّش بيلَن ِبي م هجالن 

ذا فيه  وه،ون األجر أكثروزحام يوة الصخدمون ِبومقُفطرين الذين يم الْبأنَّ
 .  على األخذ بالرخصالْحث
J ْفقه الديثح: 
ا اق فإن كان ش،ر له أحكامفَ ِفي السوم الصديث قبله أنَّحم ِفي الْدقَت: أوالً

لَعى صاحبه مقَّشفهو ؛منعه عن مزاولة أعماله بالكلية وال تعرضه للخطورةة ت 
ى لَة عورطُخ الْدر إلَى حفَائم ِفي السة بالصقَّشما إن بلغت الْ أم،ةاهرجائز مع الكَ

  . فإنه يعد قد قتل نفسه وإالَّ، أن يفطرجب عليه حينئٍذنه يإ ف؛نفسه
ويبقى معنا فيما إذا كان الصيام غري شاقى الْلَ عمالْ كَ،افرسمافر ِفي س

 هل : فيه باألفضليةكمحا يكون الْذَه فَ؛كيفمالطائرة أو السيارة مع وجود الْ
؟وم أو الفطر   األفضل الص    فإن كان ي شق        عليه التأخري أكثر من م قَّش  استوى     ؛يام  ة الص 

ا  كان الفطر أفضل أخذً     ؛ وإن كان ال يشق عليه التأخري         ، وم والفطر  الصبالرصخ.  
 ؛ ةعيالتطو خدمة النفس أفضل من العبادات       أنَّ :ديث حا الْ ذَذ من ه  ؤخي  :ثانيا 

 ، عظيمةا قيمة   هر لَ فَة ِفي الس  دم ِخ السيما والْ   .# ِرج األَ  ِبم و ي الْ  ونَ رطِ فْ م الْ  ب هذَ $: لقوله  
 إذا انَ كَ-وأظنه أبو أيوب األنصاري- ج بعض أصحاب رسول اهللا انَوقد كَ

؛رفَصحب رفقة ِفي السش خدمهمرط عليهم أن ي،ِفي الْاَء وقد ج ديثح: $سيد 
 .)١(#مهماِد خِموقَالْ

                                                 

، ١٧٥١٦(  العمالزن كَ،)٣٩٢(  الْمصابيح مشكاة،)١٠١ /٢(تاوى للسيوطي اوي للفحالْ) ١(
وِفي سلسلة األحاديث الضعيفة والْموضوعة برقم  ،)٥٦٢، ٥٦١(فاء خكشف الْ ،)١٧٥١٨

 ).٣٣٢٤، ٣٣٢٣(وِفي ضعيف الْجامع الصغري رقم ، )١٥٠٢(
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 من الفقر جالنِبي  عليه أصحاب انَديث ما كَحذ من هذا الْؤخي :ثالثًا
 . وباهللا التوفيق، العبادةب وح،اني والتقلل من الد،اجةحوالْ

نه إ ف؛نا أحكامه وبي،رفَوم ِفي السكم الصحا ِلضنرعباعتبار أنا قد ت: ملحوظة ●
 ؟ فرجب الفطر على الصائم ِفي السى يمت :عنا موضوع واحد وهويبقى م

  :جب عليه الفطر ِفي حالتني ي:ابوجوالْ
أما إحداهكَ، فهي عند تعرضه للخطورة:ام ما قد مىض.  
ا الْوأمة الثانيةالَح:فإنه ي لَجب عى منافَ سرجب عليه أن يفطر إذا  للجهاد ي

: بجابر بن عبد اهللا  ا ِفي حديثم كَجالنِبي  عن ح وقد ص،ودنا لقاء العد
 فَصام حتى بلَغَ كُراع ، خرج عام الْفَتِح إلَى مكَّةَ ِفي رمضانَجأَنَّ رسولَ اهللا $

 ، ثُم شِرب،اس ِإلَيِه فَرفَعه حتى نظَر الن، فَصام الناس ثُم دعا ِبقَدٍح ِمن ماٍء،الْغِميِم
ذَِلك دعب فَِقيلَ لَه:امص اِس قَدالن ضعاةُ : فَقَالَ. ِإنَّ بصالْع أُولَِئك، أُولَِئك 

#الْعصاةُ
 .  ة الثانيةالَح فهذه هي الْ.)١(
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)١ (  باب،ياممسلم ِفي كتاب الص : ج  و وم والفطر از الص ِفي ش هر رمض ان للم افر ِفي غري سرقم  ،عصية م
)١١١٤(  ،      باب،وموالترمذي ِفي كتاب الص  :م  ِفي كَ  اَءا ج  ر اهي ة الص   رقم    ،رفَوم ِفي الس)٧١٠(  ،

باب،ياموالنسائي ِفي كتاب الص :ِفي ذكر اسم الر ٢٢٦٣(رقم ، لج.( 
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]١٨٩[ع ناِئ عالَ قَل ةَشانَكَ$ :تونُكُ يلَ عيالص وِمم نر مانَض، 
 . #انَبع ِفي شالَّ ِإيِضقْ أَنْ أَيعِطتسا أَمفَ

<|†�Ö] 

J ْموضوع القَ: ديثحاُءضالفائت من ر موأنَّ،انض وقته م وعس.  
J ْالمفراتد: 
  .يضحوت بعذر الْفُا يمينا ِل د:أي: #انَضم رن ِممو الصيلَ عونُكُي$: اهقولُ
تأويل مصدر عليه ِفي  وما دخلت "أن" و، نافية"ما": #يعِطتسا أَمفَ$ :اهولُق
 .  ِفي شعبانه إالَّءا أستطيع قضام فَ: أي، أستطعممفعول لَ
  .ةاستثنائي: إالَّ
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
تخرب عل ةُائشقَ:أي-وم  أنه يكون عليها الص فَ-هءاض ا تستطيع م

 . جي ِبا بالنهان من أجل اشتغاِلعب ِفي ش إالَّاءضالقَ
J ْفقه الديثح: 
● يذ من هذا الْؤخحديث مائلس:  

 يعلم تأخري عائشة فيقرها انَ كَجالنِبي   ألنَّ؛اء وقته موسعض القَأنَّ: أوالً
  .انضم ربر إذا قَايق وقته إالَّضت ال ياَءض القَى أنَّلَ وذلك دليل ع،عليه

 ؛قًا فيهيضنه يكون مإ ف؛عا قبل شعبانسو مانَا كَ مذ منه أنَّؤخي :ثانيا
  .ة الفائت قدر عدان إالَّعب من شقب يموباألخص إذا لَ

 ومع وجود ،ان آخر بدون عذرضمف إلَى أن يدخل رلَّكَم الْرإذا أخ :ثالثًا
  ؟يالثاِنان ضمى بعد رض وهل عليه إطعام إذا قَ،مة يأثَلَاحنه ِفي هذه الْإ ف؛االستطاعة
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حل خالف بني أهل العلمهذا م:فمنهم م أخذًا بفتاوى ؛ أوجب اإلطعامن 
لبعض الصابة ِفي الْحموعوض،ومنهم م وال يلزم ، ال يصح فيه شيء:الَ قَن 

 . ف شيء ِفي ذلكلَّكَمالْ
ان آخر ضم رلَخدى يود االستطاعة حتج مع واون والتفريطه التنَّإ: قلت
ا فيما نظنيكون موجب،ظَ ولعل الذين أفتوا باإلطعام نليكون ؛وا من هذا الناحيةر 

هذا اإلطعام سادا للنقص الذي حبالتأخريلَص ،ى أعلمالَ واهللا تع.  
ذن زوجها ِفي جب عليها أن تستأرأة يم الْديث أنَّحذ من الْؤخي: رابعا

وم من  عائشة كانت تؤخر الص نظرا إلَى أنَّ؛اء إذا كان وقته ما زال موسعاضالقَ
 .  وباهللا التوفيق،جأجل الشغل برسول اهللا 

 

 

 

 

J@J@J@J@J 
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]١٩٠[ عناِئ عنَّ أَ:ل ةَشر الَ قَج  اِهللاولَس :$منم اتو لَعِصِهي ي؛ام 
صامع نهِل ويه#. 

<|†�Ö] 

أَوخرجأَه بو دٍداو،الَقَ و:ذَ هِرذْا ِفي الن،و هقَو أَلُو حمدِن بح نلَب -ِحرماهللاه -.  
J ْموضوع الديثح: ومالنيابة ِفي الص. 
J ْالمفراتد: 
منم ات :"مِم":ن نأدوات الع ومم . 

  .م واجب صيا:أي :#امي ِصِهيلَعو$: قوله
صقضى عنه   :أي :  عنه وليه   ام ، كَ ذَثُممؤلف  ر "العمداود أنه أخرجه أبو    "ة د، 

  . بن حنبلأحمد وهو قول ، هذا ِفي النذر:وقال
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
تخرب عِبي   أنَّل ةُائشجالنأم ري عن الذي عليه شيء ِل أن يصوم الو
من رمفَّان أو كَضألنه يعمه الواجب؛أو نذرة ار .  
J ْفقه الديثح: 
يذ من هذا الْؤخأنَّ:ديثح م نم لزم وليه أن ؛ وعليه صوم واجبات 

  .يصوم عنه
 الشافعي القول ِفي قلَّ وع،ديثح أصحاب الْبهى ذلك ذَ وإلَ:افظح الْالَقَ

 ،ي ثور أِب وهو قول ،" عرفةم لْا "ا نقله البيهقي عنه ِفي        م كَ ،ديث ح ة الْم على صح  دي القَ
وجماع ة من مح   دثي الش ِخالْ"  وقال البيهقي ِفي    ،ةافعيهذه الْ ": ات الفي ثابتة لة أس م ،  

 . اهل ِبم العبجو فَ،ديث خالفًا ِفي صحتهاحوال أعلم بني أهل الْ
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مني سلم من الٍْدذر ألح فليس هناك ع؛تبديث قد ثَح الْانَوإذا كَ: قلت
 وا ذلك بأنَّلُلَّ وع، الواجب اإلطعامور إلَى أنَّمهج الْبه وقد ذَ،عن األخذ به

الصومعبادة ب دةني،الة فال تدخلها النيابة كالص.  
 ،ديث بالنذر دون غريهحخصيص الْ بن حنبل إلَى تأحمد اإلمام بهوذَ
وهو يقَافق سائر الفُوهاء ِفي اإلطعام عا فَماتمن ر مالْ أنَّ إالَّ،انض حديث عام 

 ، بالوجوب"عليه" إلشعار كلمة :وم واجب فيدخل فيه كل ص،سألةمِفي هذه الْ
فيدخل ِفي ذلك الفائت من رمفَّ والكَ،انضوهذا القول هو الذي ، والنذر،ةار 

اء ِفي هذه هقَفُ ولل،ي رِجع إلَى اإلطعامِلوم الو فإن تعذر ص،ينبغي األخذ به
  . وأخذ ورد،لة كالم كثريأسمالْ

 عبادة وم الصا قول الفقهاء بأنَّ أم، هو ما دونته هاهنا:والصحيح ِفي نظري
بدفَ؛ة فال تدخلها النيابةني انَا كَذَهلو أن القائل ِلالَقَ ينبغي أن ي ا القول هو من ذَه

 نَّإ : فكيف نتجرأ أن نقول؛عرشم هو الْا إذا كان قائل هذا أم،ومعصمليس ِب
الصومعبادة ب دوال شك أنه ،ج أن يكون هذا سوء أدب مع رسول اهللا ة إالَّني 

  . وباهللا التوفيق،ته رأين وال مع س، فليس ألحد مع قوله قول!!كذلك
 :ملحوظة ●

 من :أي- األصح  هو الوارث على القول:ديثحور ِفي الْذكُمي الِْلالو: أوالً
م ِفي دقَ فكذلك ي،اثريِمدم ِفي الْقَم ألنه هو الْ؛-تيميباشر اإلرث من الْ
االلتزام وأداء ما وجعلى الْب واالبن بالغ عاقل، فإن وجد ابن أو أخ،ورثم ، 
؛منع من قيامه باألداءليس عنده ما يى عن وليه أد،ال عند تزاحم قَ وهكذا ي

قَاألولياء يم الْدماشر لإلرثب.  
وم  الصعز أو و، بينهمعِرقْ أُ؛ة وتشاحوااعماشر لإلرث جبم الْانَإن كَفَ
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 لزم أن يصوم كل واحد منهم تلو ؛وم عليهم الصعز فإن و،عليهم إذا كان كثريا
 ومصا أن يمكن لو كان حيا أنه ال يم كَ: أي،حكي األداءاء يض القَ ألنَّ؛اآلخر
 ِفي يوم -الكهي الِْل ِفي يوم عن الو:يعِني- ومصمكن أن ي فكذلك ال ي؛يومني

  .واحد اثنان فأكثر
 يصح هذا ثُم ،ضرم هو الذي يفوت بالْ:هؤجب قضا وم الذي يالص: ثانيا

ِفي ض رما إن استمر به الْ أم،وتمى ي فال يقضيه حت؛انضمريض بعد رمالْ
رمضان وبعد رمولَ،انض ميقلع عنه حت ى مففي هذه الْ؛ات الة ال يلزم على ح
ي قَِلالووباهللا التوفيق،اءض  . 

 

 

 

 

J@J@J@J@J 
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]١٩١[ عنع ِدب ِناهللا بع الَ قَب اٍسب: $اَءجر لَى  ِإلٌج ِبيالَقَ فَجالن :
يا رأُنَّ ِإ، اهللاولَس ميا متتو لَعيها صومش يِهِضقْأَفَ أَ،ٍرهع نلَ: الَا؟ قَهانَ كَوى  لَ ع
 .#ىضقْ ينْ أَقح أَ اِهللانيدفَ: الَ قَ.معن: الَ؟ قَاهن عهياِض قَتنكُ أَني دكمأُ

ي ِرِفووٍةاي :$اَءجتام ِإةٌأَر لَى رالَقَ فَج اهللا وِلست :يا رأُنَّ ِإ، اِهللاولَس مي 
ماتتو لَعيها صومأَفَ أَ،ٍرذْ نصومع نأَ: الَقَا؟ فَهأَرلَِتي انَ كَوى أُلَ عِكمد ين 
 .#ِكم أُني عوِمصفَ: الَ قَ.معن: تالَقَ؟ فَاهني عدؤ يكِل ذَانَكَ أَ،يِهِتيضقَفَ

<|†�Ö] 

J ْموضوع القَ :ثديحاُءضوم الواجب عن الْ الصمتي.  
J ْالمفراتد: 

 موا صهيلَعو$: ة ِفي قولهملَجالْ :#ٍره شموا صهيلَع وتات ميم أُنَِّإ$: قوله
شألنَّ؛ حالية.#ٍره الو اوو الْاو والْ:الَ فكأنه قَ،الح حال أنا عليها صوم شهره . 

 ولَ$: جالنِبي  الَقَ فَ،يلِبة هنا لالستفهام الطَّمزه الْ.#اهن عيِهِضقْأَفَأَ$ :قوله
  .#ىضقْ ينْ أَقح أَ اِهللانيدفَ: الَ قَ.معن: الَ؟ قَاهن عهياِض قَتنكُ أَني دكمى أُلَ عانَكَ

 تات ميم أُنَّ ِإ$:  قالت،تة عليها صوم نذريم الْ أنَّ:رأةمي رواية الْوِف
ولَعيها صومأَفَ أَ،ٍرذْ نصومع نأَ$: الَقَ فَ،يلِبواالستفهام هنا كذلك طَ. #؟اهأَرِتي 
: تالَقَ؟ فَاهني عدؤ يكِل ذَانَكَ أَ،-يِهِتيضقَأو فَ- هتياِض قَِتنكُأَ ني دِكمى أُلَ عانَ كَولَ
نعفَ: الَ قَ.موِمصي عأُن ِكم#. 

J ْالمعنى اإلجياِلم : 
ائل ماتت وعليها  أم السل أو امرأة أنَّج رِلبئل من ِق سجالنِبي  هو أنَّ
 ِكمى أُلَ عانَ كَو لَِتيأَرأَ$: جالنِبي  الَقَ فَ، نذر:ي الرواية األخرى وِف،صوم شهر
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ديكُأَ ناِض قَِتنيتقَأو فَ- هضيِهِتي-،  أَكَان ذَِلكيؤيد عناه# .وكانت النتيجة أنه أمر 
ائل بقَالسضاء ما وجبلَ عا ِلى أمه قياسحقاهللا على ح اآلدميق  . 

J ْفقه الديثح: 
يذ من هذا الْؤخأوالً ديثح: أنه يِلجب على والْي ميت الذي موعليه  ات 

صوم هللا ربِمالَ العي قَِلني أنه يلزم الوكَ،هؤاض ما يلزمه قضاء الدين الذي وجب 
 . للمخلوقني
اختلف أهل العلم ِفي هذا: اثاني:ي قَِل هل يلزم الوضوم أو يلزمه اء الص
  ؟اإلطعام
طعم جب عليه أن ي ولكن ي،اءضي القَِل إلَى أنه ال يلزم الو:ورمهج الْبهذَفَ
وز الكبرية ج الشيخ الكبري والعقوم ِفي حعلُما هو الْم كَ،يوم مسكينا لِّعن كُ
  .تيمطعم عن الْ فكذلك ي،طعم عنهما أنه ي،ومن ال يستطيعان الصياللذ

 انَاء إذا كَضي القَِل وأنه يلزم الو،ذر إلَى تقييد ذلك بالن :أحمد اإلمام بهوذَ
االصقَانَإذا كَ وال يلزمه ،وم نذر اء للفَضفَّ كَانَة أو كَريضةار.  

 أخذ به حا صم ولَ،ديث على صحتهح القول بالْقلَّ فقد ع:ا الشافعيمأَ
 واستدل على ذلك بأن ،وم واجبل صاء كُضي قَِلنه يلزم الوإ : وقالوا،أصحابه
وم ِفي مة العزلَ منزلود االحتمال ينجا األحوال مع وايضستفصال ِفي قَالترك ا

  .القَمالْ
ألنَّ؛حيح ِفي نظريوهذا القول هو الص نع  التقييد بالنذر ال يلزم منه م

 انَكَ أَ،هتيضقَ فَني دكمى أُلَ عانَ كَو لَتيأَرأَ$:  قد قال للسائلجالنِبي  وكون ،غريه
يؤدي عنالَ قَ؟اه:ن عفَ :الَ قَ.مديأَ اِهللان حنْ أَققْ يولَ.#ىض ذلك انَ يستفصل هل كَم 

الصوم من رماانَ أو كَ،انضفَّ كَانَ أو كَ، نذرفَ؟ةار عجم استفصاله دع نوعية ن 
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الووب مع استدالله بأنَّجد ن الْيا قَخلوقني إذَمضاهِل الوالنتيجة أنه  وأنَّ،ىقضي ي 
أمرائل بالقَ السضاء من غري أن يسأله عن نوعية الوفَ؛وبج لَّدى أنه يلزم لَ ع
ي قَِلالوضاء كل صألنَّ؛اجبوم و الش لَارع يستفصلم :اانَل كَ هأو غري ، نذر 
  ؟ةارفَّ كَانَ أو كَ،انضم ذلك الواجب من رانَ وهل كَ؟نذر

وهذا مِفي قضايا األحوال مع  عدم االستفصالنَّإ :ى قوله ِفي هذه القاعدةعن 
وجود االحتمال ينزلَزل منة العوم ِفي الْمالقَم.  
 :انضم على امرأته ِفي رعقَائل الذي و للسجم استفصاله د ع:ومثل ذلك

؟ل هي كانت مطاوعة أم الهفَّ الكَ ِفي ذلك دليل على أنَّانَ لكَلَأَ إذ لو سة ار
وم تلزم الْللصأما كونه لَ،نت مطاوعةرأة إذا كام نه يدل إ ف؛ل هذا السؤالأ يسم

ا الْذَعلى التعميم ِفي هفَّ الكَ وأنَّ،كمحارة وكافية عن : ، أي عن االثننيةٌُاقع
إذ لو كانت الْمرأة  ؛ باالشتراك بينهماة ال تتم إالَّليم الع ألنَّالرجل والْمرأة؛

وعدم االستفصال ِفي ! اوعة أم ال؟مكلفة بكفارة مستقلة لسأل هل كانت مط
قضايا األحوال ينزهلا منزلة العموم ِفي الْمقال، وتكون النتيجة أن الْمرأة ليست 

  .مكلفة بالكفارة إالَّ ِفي حالة تسببها هي ِفي الِْجماع
ة هو  أو باألحرى قول الشافعي- اهللارِحمه- قول الشافعي ضح أنَّتا يذَهوِل

العِبلم ا الْذَهوأنَّ،ديثح م نم انَ سواء كَ، وعليه صيام يقضي عنه وليهات 
الصوم من رمفَّ أو كَ،انضوباهللا التوفيق، أو نذر،ةار   . 

 

J@J@J@J@J 
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]١٩٢[ عنس ِلهِن بس ٍدعِداِع السنَّ أَ:� ير الَ$: الَ قَج اهللا ولَسي الُز 
النِباس خٍريا  معطِْفوا الْلُجر#. 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الأفضلية تعجيل الفطر :ديثح.  
J ْالمفراتد: 

 :  أي،ة بتعجيل الفطرلقَتعة هنا مرييخالْ: لوا الفطرجري ما عخال يزال الناس ِب
ما داممتثلني السنةتصفني بتعجيل الفطروا موم .  

J ْالمعنى اإلجياِلم : 
خرب ي  جِبي الن ا الْذَ  ِفي ه الْديث أنَّ ح  مظَافَح لَ ة ع  تعجيل   وهي -ة  ى هذه السن

الفطر بعد تيقن الغوبر-هي السبب ِفي خ يرية مفَن لَعة ذلك من هذه األم ، 
وهو تمالَِّتية سكهم بالسنت رِبي  كجالنته عليها أم،وأم رم بالْهمة عليهاظَافَح . 
J ْفقه الديثح: 
 . ذ منه أفضلية تعجيل الفطر على تأخريهؤخي: أوالً
 التأخري إلَى أن يظهر النجم أو انَاء كَو تأخري الفطر سذ منه أنَّؤخي :ثانيا

 . أذون فيهامة الْلَاصومة الْ التأخري بنيانَ إذا كَ إالَّ،إلَى السحر أنه خالف األفضل
 .  إلَى أن تظهر النجومرخؤ الفطر ينبغي أن يهم بأنَّوِلِفي قَ على الشيعة دفيه ر :ثالثًا
 مكُن ِمانَ كَنمفَ$ :جالنِبي  قال فيها الَِّتير حة إلَى السلَاصوم الْذ منه أنَّؤخي :رابعا

ملْ فَ؛الًاِصويِإلْاِصو لَى السِرح#.أن فطر عند  األفضل للمسلم ال وأنَّ،ا خالف األفضله
الغوبر،والت سحر ِفي وقت الس؛رحِجحتفظًا بقوته الْ ليبقى اإلنسان مسمي؛ةة والعقلي 

لكي يؤدي دورِفي هذه الْه حويكون نشيطًا ِفي،اةي  أداء جائف الْظَميع الومتة بهلقَع . 
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]١٩٣[ عنع مرالِْن ب الَقَ: الَ قَ� اِبطَّخر قْا أَذَِإ$ :ج هللا اولُساللَّلَب لُي 
 . #ماِئ الصرطَفْ أَدقَفَ ؛]سم الشِتبرغَو[ ،اناه هن ِماره النربدأَ و،اناه هنِم

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح :ماا يكون اإلنسان به مفطر،أو م ا يوز به الفطرج. 
J ْالمفراتد: 

إذا أقبل الليل من هاهإذا ":ان:"ازم حرف شرط غري ج،أقبل الليل " :ةملَ وج
  . معطوف عليه"أدبر النهار" و، فعل الشرط"من هاهنا
 أو قد أفطر ، له الفطر بدخول وقتهلَّ قد ح: أي:#ماِئ الصرطَفْ أَدقَفَ$: قوله

ا وحن لَإكماميفطر شرع ،وهو ج ورطاب الش . 
J ْالمعنى اإلجياِلم:  
لَّعِبي  قجالنوذلك يكون ،ائم على إقبال الليل وإدبار النهار فطر الص 

فطرا  فإنه ال يكون م؛ت الظلمة لسبب يندر وقوعهعقَا لو و أم،مسغيب الشمِب
  .بذلك
J ْفقه الديثح: 
 وبروغُائم يكون بإقبال الليل وإدبار النهار  الفطر للصديث أنَّحخذ من هذا الْأُ
  .]١٨٧:البقرة[ ﴾    ﴿ :ىالَافق لقوله تعو وذلك م،الشمس

 ،وبر بالغة لإلقبال واإلدباردقيتكون م. #سم الشِتبرغَو$: وعلى هذا فإن رواية
فلو حلَص   شبه الليل من الظُّ        ما يلم   ة بتراكم س ؛ ذلك أو ما أشبه    ، أو وجود ريح     ،اب ح 

اضر حالْي وقتنا  وِف،وبر الغنقَّيت بعد أن يائم اإلفطار إالَّبغي للصة ال ينالَحففي هذه الْ
  . األوقاتا حقيقةه ويعرف ِب، تضبط الوقتالَِّتيات اع اهللا على الناس بالسن مدقَفَ
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 مكما ولو لَ أنه يفطر ح .#ماِئ الصرطَفْ أَدقَفَ$:  قوله قوم إلَى أنَّبهوقد ذَ
ا   ملَفَ ،ى عن الوصاله ونلَاص وجالنِبي  ا القول يضعف بأنَّذَ ه أنَّ إالَّ،عالًيفطر ف

 ى أصحابه إالَّ   أب أن ي  و  اصلوا وهم يومني كالْ    بِ لَاص هم ل ِبنكِّ م،  فلو ،اللِه الْ رأوا ثُم 
ا ذَ ومن ه،ىعن للوصال مانَا كَم لَ؛كمامس أفطر ح غربت عليه الشن مانَكَ
يتبقَ لذلك فَ؛ن ضعف هذا القوليذَد هالْب جالفطر ال يكون إالَّور إلَى أنَّمه  

  .بالفعل
  أنَّ:يعِني. )١(#لَّ حدقَ فَِتيبالْ ِباف طَن منَّأَ$: اس ذلك قول ابن عبلُثْوِم

ماانَ كَنا أو مفردوطَ، قارن بالبيتاف ،وس عا والْفَى بني الصمفإنه يعترب قد ؛ةرو 
وإن لَ، من إحرامهلَّح محل فعالً ي،ذَ وها خالف ما جى عليه الْرجور الذين مه

ة سألة شبيهم فهذه الْ،عياف والسوال الطَّملق والتقصري بعد كَح بالْلَِّحيعتربون الْ
 ج  النِبي   نَّ  أل؛ -إن شاء اهللا    -سألتني هو الصحيح        م ور ِفي الْ   مهج ب الْ ذه  وم ،بتلك  
أمرم طَ ن افوس  ولَ ،ىع م ي ق الْسانَ  فلو كَ ،دي بالتحلل   هم جد الطَّراف وعي  والس
، بل إن قوله ِفي الذين استمروا جالنِبي  ألخربهم به ؛الدي ِحهق الْس يم لَنمِل

 .عصاةعلى الصوم بعد أن أفطر إمامهم وأمرهم بذلك أولئك العصاة، أولئك ال
وقد اتضح ضعف قول مغُنَّإ : قالن روبالش ا للصفَطِّرائم مس يكون م

  . وباهللا التوفيق،فطر يمولو لَ

J@J@J@J@J 

                                                 

 ،جحمسلم ِفي كتاب الْو، )٤٣٩٦(رقم ،  الوداعحجة: باب، البخاري ِفي كتاب الْمغازي) ١(
 .)١٢٤٤(رقم  ،دي وإشعاره عند اإلحرامه تقليد الْ:باب
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]١٩٤[  عن  ع دِ ب  نِ  اهللا ب ع م الَ  قَ ب ر:  $ن ه ى رج  اهللا  ولُ س وِ  الْنِ  عالِ ص ،  
 ،ةَريرو هب أَاهورو  .# ىقَ سأُ  و معطْ ي أُ ن  إِ ،مكُ ِتئَي ه كَ تس ي لَن ِإ:  الَ  قَ !لُ اِصو ت ك نإِ : وا الُقَ
واِئعةُش،أَ ونسب نٍكاِل م . 

ِلومٍمِلس،ع ِب أَنالْيٍدِعي س خِردأَفَ$ :� يكُيأَم رنْ أَادي لْ فَ،لَاِصويلَى   ِإلْاِصو
السِرح#. 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الي عن الوصالالنه: ديثح.  
J ْالمفراتد: 

وم  الصانَا كَم ولَ، وهو الوصل بني شيئني،أخوذ من الوصلم: الوصال لغة
ما بالنهارشروع،فإذا ص ؛ي مع صيام اليوم الثاِن، الليل الذي يفصل بني اليومنيام 

فقد واصيامل الص.  
 عن جالنِبي م اهها نمة لَابح الصالَ قَ:أي:  # لُاِصو تكنِإ: واالُقَ$: قوله
ر بخأ ف.#ىقَسأُ ومعطْي أُن ِإ،مكُِتئَيه كَتسي لَنِإ :الَقَ. لُاِصو تكنِإ: واالُقَ$الوصال 
 .  بالعلة الفارقة بينه وبينهمجالنِبي 

،  ج ارع هذا أمر من الش  :  # ِرحلَى الس   إِ لْاصِ و يلْ فَ، لَاصِ  و ي نْ أَ اد ر أَ مكُي أَفَ $ :قوله  
 وال يكون ِفي ذلك ،رح إلَى الساصلَو فله أن ي؛ منكم الوصالد إذا أراد أح:أي

 .  ِفي النهياخالً وال د،عاصيا
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
نِبي ى هجالنأصحابه عن الوصال ر حولكن ،هم وإشفاقًا عليهمة ِبم 

الصابة ِلحمللفضلتهمحب ،قَ وحرصهم على ما يرغبوا ِفي الوصال ؛ب من اهللار 
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ا بالنجي ِبتأسيِفي كونه ي إنك تواصل: وقالوا،اصلو .ِعطْ فأخربهم بأنه له مم 
يسقيه ِباٍقيطعمه وس ما يعضه عن الطَّوعام والشابر،ولكن م أراد منكم ن 

الوصال فله أن يواصل إلَى السرح. 
J قه الْفديثح: 
يذ من هذا النهي كَؤخروقد اختلف أهل العلم ِفي ذلك،ة الوصالاه ، 

ونقل عن بعضهم الكَ،مفنقل عن بعضهم التحري روفَ،ةاه ربعض أهل العلم بني ق 
منومن لَ، عليه شق فَ، يشق عليهم جوه مع الْلُعمقَّشة حارام،ومع ع م الْدمة قَّش
مكرولعل هذا هو األقرب،اوه .  

يترتب   الوصال   إنَّ فَ؛ جب عليه أن يؤديها        ي ٍهكلفًا بأوامر ونوا    ا كان العبد م    مولَ
هذا  وم يترتب عليه  ة الصلَاص و منَّإ بل ،ات اجبسم عن أداء هذه الو  ِجعليه ضعف الْ 

الضعف الشديد الذي يمنعه أداء تلك الوات أو اإلخالل ِباجبذلك كره فل؛اه . 
اهللا بن عمرو أنه يقوم  ا بلغه عن عبدم لَجالنِبي   أنَّ:ا يدل على ذلكموِم
الليل ويذَ؛وم النهارص هبالَقَ فَ،ة ما بلغه إليه وسأله عن صح:ن علَالَقَ فَ.م ه 
 كيلَ عكِجوز ِلنَِّإ و،نيع الِْتمجه و،سفْ النِتهِف نتلْعا فَذَ ِإكن ِإ؛لْعفْ تالَ$: جالنِبي 

حاق،ِل وزِروكلَ عيكح اق،ِل وِسفْنكلَ عيكح أَ فَ،اقِذلَّ كُِطع ي حققَّ ح١(#ه( . 
وم مع اإلفطار ِفي الليل واألكل والشرب ة الصلَاصو الوصال أشد من مومعلوم أنَّ

 فأداء ، عليهم ويعنتهمقشا يم عمه لَيه عن الوصال نجِبي النهي  نإنَّ وعلى هذا فَ،فيه
                                                 

حق : وِفي باب، )١٩٧٥(رقم ، حق الِْجسم ِفي الصوم: باب ،ومصكتاب الالبخاري ِفي ) ١(
لنهي عن صوم ا: باب، كتاب الصومسلم ِفي  ماهوور، )١٩٧٧(رقم ، األهل ِفي الصوم

صوم يوم وإفطار : باب، والنسائي ِفي كتاب الصيام، )١١٥٩(رقم ، الدهر ِلمن تضرر به
 ).٢٣٩١(رقم ، يوم
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 ؛ار وغريهاوِج تلزم بالْالَِّتيوق قُح وأداء الْ،ةوق األسريقُح وأداء الْ،ةوجيوق الزقُحالْ
 فإذا أجهد اإلنسان نفسه ِفي ،ة معاقلية والعسميِجة الْوكلها مترتبة على اكتمال القُ

  .هيهكيما ِفي نارع ح الشانَكَ فَ،انب األخرىوجة أخل بالْودحد وكانت قوته م،انبج
وليس ببعيد عنا ما حي صرمة ي أنس قيس بن أِب أو أِب،ي األسلت ألِبلَص

حني كان منام بعد الْن مغرب حرعليه الطَّم وأنه لَ،امع ما رجمن مزرعته قال ع 
 ،ام ورجعتعهبت تعد له الطَّذَ فَ. ألتمس: قالت؟ندك من طعام هل ع:المرأته

ي ي اليوم الثاِن وِف،اصل صومهو حرم عليك فَ!!يبةخ لك الْ: فقالت،وإذا به قد نام
  .)١(ر أغمي عليهحعند انتصاف النهار واشتداد الْ
 اما صإذَ فَ،ا نريده ألنفسنامري ِمة اهللا بنا خمح رإنَّ فَ؛وإذا كان األمر كذلك 

تغذية ب أخذ قوته ، أفطر فأكل وشرب؛سمبت الشر فإذا غَ،غربماإلنسان إلَى الْ
اد ى بأخذ الزوقَ يكون قد ت وحينئٍذ،رح أعاد األكل والشرب عند السثُم ،جسمه

ى الواجبات األخرى  وأد،ذه العبادةه ويكون العبد قد أتى ِب،اتطَّحمِفي هذه الْ
  .ا وال نقص فيهاه غري إخالل ِبمن

أما ما يرد واإلمام ،اهللا بن الزبري ى عن عبدومأحبن حنبل أن م واصلوا ه
هذه حاالت نادرة بالنسبة ألناس قد يكون أن  فَ؛انية أو أكثرمسبعة أيام أو ثَ

                                                 

)١ (روقول اهللا : باب،وماه البخاري ِفي كتاب الص T: ﴿      
 ،رة ومن سورة البق: ِفي باب،والترمذي ِفي كتاب تفسري القرآن، )١٩١٥(رقم  .﴾

، )٢٣١٤(رقم  ،وم فرض الصأ مبد: باب،وموأبو داود ِفي كتاب الص، )٢٩٦٨(رقم 
 رقم ﴾...    ﴿: باب تأويل قول اهللا تعالَى، والنسائي ِفي كتاب الصيام

)٢١٦٨( ،وأحد ِفي مسند الكوفينيم،والد باب،ومارمي ِفي كتاب الص :مت مسك  ى ي
 ).١٦٩٣(رقم  ،ابرام والشعر عن الطَّحستمالْ
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أجسامهم تتحل ذلكم،ا األنبياء فَ وأمشأنن لَ أل؛م ِفي ذلك غري شأنناههقُم ة و
وأن اهللا يعينهم ِب،اعلى العبادة أكثر من ا أعطاهم من كَمِجال القوى الْمسميةة والعقلي، 

وعلى ذلك يحِإ$: ل قولهمِبي أَنيِعت نِرد اِعي طَي ِلبمِعطْ يِنمي واٍقسي ييِنِقس#.  
ا ذَه وِل؛ىعن للوصال مانَا كَما لَا أو شرابا عاديعام طعاما عاديفلو كان الطَّ

ي ِنمِعطْ يتيِبأَ$ :ي رواية وِف.#ىقَسأُ ومعطْي أُن ِإ،مكُِتئَيه كَتسي لَنِإ$: جالنِبي قال 
ربي وي١(#ييِنِقس(.  

ر عن موسى ذكَوي�أنه ص ااملَ فَ، شهرِما قرب الْماد تناول شيئًا من يع
حائش اشألرض حتى ال يفأمره ربه أن يعود وأن ،اجي ربه ورائحة فمه كريهةن 

ائم م الص فَةَائح را تعلم أنَّم أَ، يا موسى:الَ وقَ،ي يأِتثُم ،يواصل عشرة أيام
ا تدل م اآلية رب أنَّسرائيلية إالَّإة ك، وإن كانت القصسِمعندي أطيب من الْ

         ﴿: ىالَ حيث يقول تع،عليها
 . ]١٤٢:األعراف[ ﴾  

فهل يستطيع أحدمن الب شر أن يصوما مثالثني يوم وإالَّ،ةلَاص جعل  أن ي
اهللا فيه ما يى ذلك بإعطائه قُلَعينه عوة جسمية وعجى هذا أشار بقوله  وإلَ،هقلي :

  .#ىقَسأُ ومعطْي أُنِإ$
والذي يلَتص لنا خأنَّ:اذَمن ه الوصال م وتزيد الكَ،وهكر راهة شدة ِفي حق 

  حتمل الوصال    من ال ي ،    أو كان ي شوأنَّ  ،  عليه أكثر     ق      الوصال إلَى الس ر جائز من غري        ح
 يومني بعد  ل بأصحابه    اص و جالنِبي      ألنَّ ؛ا مع وجود النهي    ذَلنا ه   ا قُم وإن  ،ة اهركَ

 .  وباهللا التوفيق،ةاهرم إلَى الكَه صارفًا للنهي من التحري فعلانَكَ فَ،النهي
                                                 

 :اه مسلم ِفي بابو ور،)١٩٦٤، ١٩٦٣، ١٩٦٢، ١٩٦١( رقم ،البخاري باب الوصال) ١(
 ).النجمي). (١١٠٥، ١١٠٤، ١١٠٣، ١١٠٢( رقم ،النهي عن الوصال
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]١٩٥[ع نع ِدب ِناهللا بع ِرمالِْنو ب أُ$ :الَ قَب اِصعِبخرر ج اهللا ولُس 
: ج اهللا ولُس رالَقَ فَ.تشا ِع ملَي اللَّنومقَُأل و،اره الننومص َألاِهللاو :ولُقُي أَنأَ
 يع ِطتس ت الَكنِإفَ: الَ قَ.يمأُ وتني أَِبأَ بهتلْ قُدقَ: ه لَتلْقُ؟ فَكِل ذَتلْي قُِذ الَّتنأَ
 ،اهاِلثَمأَ ِرشع ِبةَنسح الْنَِّإ فَ،اٍمي أَةَثَالَ ثَِره الشن ِممص و،من ومقُ و،رِطفْأَ ومص فَ،كِلذَ
ِلذَول ِصثْ ِمكاِميالد لْ قُ.ِرهِإ: تِطي ُألنفْ أَيقِملَض ِلذَ نفَ: الَ قَ.كصمي اوم،ِطفْأَ ور 
يوملْ قُ.ِنيِطأُ: تفْ أَيقِملَض ِل ذَنفَ: الَ قَ.كصمي اوم،ِطفْأَ وري اوِلذَ فَ،مِصلُثْ ِمك اِمي 
د اود،  و هفْ  أَ  ولُض   الص لْ قُ فَ.امِ  يإِ : تِطي أُ  ن فْ أَيقمِ لَض ِل ذَن فْ  أَ الَ: الَ   قَ.ك مِ لَض ِلذَ نك# . 

ي ِرِفو والَ$ :الَ  قَ ٍةاي ص  وفَ م  وق ص خِ  أَ ِمو ي د اود  -طْ شر  الد ره ِ-، ص م ي ا وم،ِطفْأَ و ر 
يوام# . 

<|†�Ö] 

J     ْموضوع الأفضل  :ديث  ح يام  الص،   وهل األفضل هو كثرة الع إصابة   أو  ،ل م
؟ةالسن  

 :اتدفرمالْ
 :  هوجول اهللا سر لرخِبم الْ:خلَ إ#... ولُقُي أَنأَ ج اهللا ولُس ررِبخأُ$ :قوله
 . ب وهو عمرو بن العاص ،اهللا أبو عبد
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ؤكد به على نفسه  م يسا قَذَ ه:#لَي اللَّنومقَُأل و،اره الننومص َألاِهللاو$: قوله
صيام النهار وقيام الليل مفهذا يكون كالنذر،اشا ع  . 

اهللا بن   لعبدجول اهللا سا خطاب من رذَه: #كِل ذَتلْي قُِذ الَّتنأَ$: قوله
 . عمرو

 . جالنِبي  غَلَا بمِباهللا بن عمرو  عتراف من عبداهذا : #هتلْ قُدقَ$: قوله
  .ي وأمي أفديك بأِب:أي: #يمأُ وتني أَِبأَِب$ :قوله
 . اء بهفَ ال تستطيع الو:أي: #كِل ذَيعِطتس ت الَكنِإفَ$: قوله
ى ما لَ أجل عدم االستطاعة عنِم فَ: أي، لعلها تعليلية"الفاء":  وأفطرمصفَ

  . وأفطرملتزمت به صا
 وذلك مثل صيام ، هنا تعليلية"الفاء": #اهاِلثَم أَِرشع ِبةَنسح الْنَِّإفَ$: قوله

  . بدون تضعيف: أي،الدهر
 .  وأقدر عليه،لهمح أت: أي: من ذلكأفضلي أطيق  فإن:قلت
  .ى غريهلَى تفضيله علَيدل ع : #اِمي الصلُضفْ أَوهو$: قوله
 ،ة نفي لألفضلي:#كِل ذَن ِملَضفْ أَالَ: الَ قَ.كِل ذَن ِملَضفْ أَيقِطي أُنِإ: تلْقُفَ$

 .  ال صوم أفضل: أي.#داوي دِخ أَِمو صقو فَمو صالَ$: وأكده بقوله
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
 ألزم نفسه بقيام الليل وصيام النهار ما واهللا بن عمر  بأن عبدجالنِبي خرب أُ

ذَاش فَعهإليهب ،وقبل أن ي اه قَنهررِبه أقَال فَا قَموبعد أن أقَ،ر رو جهإلَى ما ه 
 .  ذلك طلبا لألفضللَعا فَم ألنه إن؛هو أفضل
J ْفقه الديثح: 
اختلف فيه  وقد  ،هر ديث النهي عن صيام الد        ح ذ من هذا الْ   ؤخ ي:  ى ة األولَ   لَ أس مالْ 
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 ،ة ِفي ذلكارداديث الو لألح-مهحري قالت بت:أي-ة  فمنعته الظاهري،أهل العلم
  .)٢(#رطَفْ أَالَ وام صالَ فَ؛دب اَألام صنم$ : أو.)١(#دب اَألام صن مام صالَ$ :جكقوله 
 بني  د ور وأخذٌ،سألة فيها خالفم والْ، مالك والشافعي:ازهوج ِبالَوقَ
  .ة ِفي نظرهقنعما كانت مج ربجح على قوله ِبجحت يلٌّ وكُ،الفريقني

 وما  ، عنهنهيهر م الدمو ص أنَّ:هم وأدلتهمبعد قراءة أقواِل ي ِلرهوالذي ظَ
نهى عنه متربني الكٍَدد راهِبي  فقول ،مة والتحريلَجالن ما س؛ هرئل عن صيام الد 
  .#رطَفْ أَالَ واما ص موأَ ،رطَفْ أَالَ وام صالَ$: الَقَ

ة راوحمة والْعاجرملت بينهما الْصا حماهللا بن عمرو لَ  لعبدجالنِبي وقول 
 .كِل ذَن ِملَضفْ أَيقِطأُو$: اهللا بن عمرو  فقال عبد،إلَى صيام يوم وإفطار يوم

  .#كِل ذَن ِملَضفْ أَالَ :جالنِبي  ه لَالَقَفَ
القَومن هنا ي:هل األفضلية م عتبرومة بكثرة الص،أو م عتبة بإصابة الْرحق 

ومتابعجارع ة الشىالَ الذي وصفه اهللا بقوله تع :﴿    
                                                 

)١ (باب،ومالبخاري ِفي كتاب الص :رقم  ،وم حق األهل ِفي الص)ومسلم ِفي كتاب ، )١٩٧٧
ب با،ومالص:النهي عن ص ١١٥٩(رقم  ،هروم الد( ،ِفي : باب،ياموالنسائي ِفي كتاب الص 

اء ِفي الْطَذكر االختالف على عخ٢٣٧٣(رقم  ،ر فيهب( ،ياموابن ماجه ِفي كتاب الص، 
 ).١٧٠٦(رقم  ،هر ِفي صيام الداَء ما ج:باب

، )٢٣٧٤(رقم  ،هر النهي عن صيام الد:ب با،يامالنسائي ِفي كتاب الصِبهذَا اللفظ رواه ) ٢(
، )١٧٠٥(رقم   ،هر ِفي صيام الد اَءا ج  م: باب،وموابن ماجه ِفي كتاب الص   ، )٢٣٧٧(ورقم 

ال صام وال  : قَالَ. كَيف ِبمن يصوم الدهر كُلَّه، يا رسولَ اِهللا: فَقَالَ عمر$: بلفظمسلم و
 ،يام والترمذي ِفي كتاب الص،هروم الد النهي عن ص: باب،يامكتاب الصرواه ِفي . #أَفْطَر
 ِفي صوم : باب،وموأبو داود ِفي كتاب الص، )٧٦٧(رقم  ،هروم الد ِفي صاَءا ج م:باب
الداطَهر ت٢٤٢٥(رقم  ،وع( ،وأحمد ِفي مد الْسندنينيم،والد باب،ومارمي ِفي كتاب الص : 

 .صححه األلباِني. بنحوه) ١٧٤٤(رقم  ،هر عن صيام الدالنهي
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         ﴾ 
  .]١٢٨:التوبة[

 ك  ش  وال،ليست بكثرة العمل      و،  ج النِبي    ة عاب ت ة هي ِفي م    األفضلي أنَّ   :قح والْ 
 لَّود به  رري هو فيما أمخ الْ وأنَّ ،هيه  ِفي إيراده وإصداره وأمره ون  ارع حكيم  الشأنَّ

 ففي ،رع عنه ِفي الشيِهنائل العبادات مض التشديد على النفس ِفي فَنَّأ و،عليه
  .)١(#ىقَبرا أَه ظَالَ و،عطَرا قَي س الَتبنمالْ$ :ديثحالْ

 ؟ِهِذ هنم$: الَ قَ، عندها امرأةدج وو،ةَائشيت ع إلَى بجالنِبي  اَءا جمولَ
 اهللا لُّم ي الَاِهللاو فَ،ونَيقُِطا تم ِبمكُيلَ ع؛هم :الَ قَ.-اهِتالَ صن ِمركُذْت- ةنالَ فُ:تالَقَ
حتى توا لُّم...#

لكن ِفي  و،لمة ليست ِفي كثرة الع األفضلين أنَّيبتا يذَه وِب.)٢(
ة إصابة السن-ى أعلمالَواهللا تع-.  
وقد تبن ِميأنَّ:ا ذكرتم الش وأنَّ،هرارع حكيم ِفي النهي عن صوم الد م ن 

صاموأَ،هر استفرغ قوته ِفي جانب واحد الد بالْلَّخ جوقد قال ،انب األخرىو 
 ، الليلام قَن م وذلك أنَّ.#... كِل ذَيعِطتس ت الَكنِإفَ$: اهللا بن عمرو  لعبدجالنِبي 

                                                 

 ،)٢٤ سطر/١٠٥ ص/٩ج( .# ى قَبرا أَه ظَالَ وعطَضا قَر أَالَ$:  بلفظ"الفتح"افظ ِفي ح الْهركَذَ) ١(
 ).النجمي. (نم وما ذكرته رواية أحفظها من ز، يعزهمولَ

ي كتاب وِف، )٤٣(رقم  ، أدومهTين إلَى اهللا لد أحب ا: باب،انميإلالبخاري ِفي كتاب ا) ٢(
 : باب،ومي كتاب الص وِف،)١١٥١(رقم  ،ةادكره من التشديد ِفي العب ما ي: باب،ةعمجالْ
١٩٧٠(رقم  ،وم شعبانص( ،الْ: باب،واللباس وس على الْلُجحرقم  ،حوهصري ون)٥٨٦٢( ،

الة الْومسلم ِفي كتاب صمباب،افرين وقصرهاس :فضيلة الع مائم من قيام الليل وغريهل الد، 
ة  ائش ع ِفي االختالف على     ، باب والنسائي ِفي كتاب قيام الليل وتطوع النهار            ،  )٧٨٥، ٧٨٢(رقم  

 ، )٥٠٣٥(رقم  ،ين إلَى اهللا أحب الد  ،ان وشرائعه مي كتاب اإلي   وِف،)١٦٤٢(رقم  ،ِفي قيام الليل 
 وابن ماجه ِفي ،)٧٦٢(رقم  ،ةصلي يكون بينه وبني اإلمام سترم الْ:باب، ي كتاب القبلةوِف

 .باقي مسند األنصارِفي د م وأح،)٤٢٣٨(رقم  ،لمة على العماودم الْ: باب،كتاب الزهد
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وصالبد له من سهر الليل كله؛ النهارام ،حتاج إلَى جزء كبري من النهار ينام  وي
 النهار للمعاش والليل لَع واهللا قد ج،خصح الشاِلص وبذلك ستتعطل م،فيه

 اآلخرون نه ال يستطيعإ ف؛ىنة بسبب الِغاح ذلك شخص تتوفر له الرلَع فإن فَ،للراحة
 .  لَّيه وإن قَلَوم عل ما دم وأفضل الع،ين إلَى اهللا أيسره الدب وأح،على فعله
ثُمالْيِن إن هذا الغ منه سيخل بالسننإوم لو أراد أن يفعل ذلك فخد، 

ى حتاج فيها إلَي عليه أزمنة ي وستأِت،فيجعل الليل يقظة والنهار نوما وانقطاعا
 يعِطتس ت الَكنِإفَ$ :جالنِبي  فقول ،الشغل ِفي النهار ولو كان جهادا ِفي سبيل اهللا

 ودين ،ةينهة ليست ِبقَّش م، ذلكلَع فَناصلة على محة الْقَّشم إخبار عن الْ.#كِلذَ
اهللا الذي أوحاه إلَى رسله هو ما جمع فيه العبدفسهه وحظوظ ن بني عبادة رب ، 

وذلك يوقيام جزء من الليل،هرحصل بثالثة أيام من الش .  
 . ي أصوم فال أفطر إن:هط الذين قال بعضهمى الرلَ عجالنِبي وقد أنكر 

 أو ال أنام ،ي ال أتزوج النساء إن: وقال بعضهم.ي أصلي فال أنام إن:وقال بعضهم
 الُا بم$: الَقَ ِفي أصحابه خطيبا فَام قَجه غلَا بملَ فَ. أو ال آكل اللحم،على فراش

ي لِّصي ُألنِإ و،ه لَماكُشخأَ و، ِهللاماكُقَتي َألن ِإاِهللاو فَ،هلُمع  أَِلمع الِْن عونَهزنت ياٍموقْأَ
أَونام،أَ وصوم ِطفْأُ ور،أَ وتز وجالن اَءس -ي ِرِفووٍةاي: أَوانمِفى الْلَ عاشر،ي ِرِف ووٍةاي : 
اللَّلُآكُو حم- ومنِغ ربع نس لَي فَِتنيِمس ين#.  

 وليست   ،ته والتأسي بسنجة هديه عابتم األفضلية هي ِبن أنَّيبتا يذَهوِب
بكثرة العلم،ا هو القول الفصل فيما أرى ِفي هذه الْذَ هتلفت فيها  اخالَِّتيلة أسم
لَأنظار العوأرجو أنَّ، وكثر فيها األخذ والرد،اءم واب ِل ذلك هو الصمحتف ا ي

 .  وباهللا التوفيق،به من األدلة
 جالنِبي  دة قيام كل الليل  لراعمره ج كَ:قال ابن دقيق العيد: سألة الثانيةمالْ



  > ��������د��������א����م

 

٢٦٩ 

  .ذلك على من أراده
ديث وما حاهللا بن عمرو ِفي هذا الْ لك على عبد ذد رجالنِبي  إنَّ: وأقول

 الَ وقَ. إنه يصلي فال ينام: أحدهمالَهط الذين قَ على الرهد ر وأيضا إنَّ،ِفي معناه
ى  اهللا وأثندِمح فَ، خطيباجالنِبي  امقَ فَ،ديثحالْ.. . نه يصوم فال يفطرإ :بعضهم
  ج و زتأَ و،رِطفْأُ وومصأَ و،امنأَي ولِّصي أُنِك لَ،اذَكَا وذَوا كَالُقَ اٍموقْ أَالُا بم$: الَقَ فَ،عليه
النفَ،اَءس منِغ ربع نس لَي فَِتنيِمس ١(#ين(. 

 نم :الَقَ فَ،ةٌأَري امِدنِع وجالنِبي  يلَ علَخد$ :تالَ قَةَائشديث عي حوِف
لْ قُ؟ِهِذهالَ فُ:تةن -وسميتِفي ب ِضعالر والْ:اِتاي حِبُءالَو نتت ويت-كُذْ تِمر ن 
ِتالَصالَقَ فَ.اه  ِبيجالن: مه،لَ عكُيِبم مفَ،ونَيقُِطا ت الَاِهللاو ي لُّماهللا ح تى ت٢(#والُّم( . 

 ى أنَّلَ كل هذا يدل ع:ى غري ذلكاء إلَردي الد مع أِبانَملْة سي قصوِف
  .التشديد على النفس زيادة على الالزم أنه ال ينبغي للمسلم

 ،ةاح الرق فلنفسه عليه ح،الب بواجبات أخرىطَ العبد مم أنَّدقَا تموكَ
ولعياله عليه حطَق زقلب الر،ولزوجته عليه ح الْق معاشةر،ولز واره عليه حق 
وق ال يستطيع اإلنسان على أدائها إذا قُح وكل هذه الْ،وس معهملُجاالنبساط والْ

ذَأخنفسه ِفي العبادة بالش ة الْدمتنالَِّتية اهيتقطعه ع موِل؛جب عليها ي ا قال ذَه
 .#نيع الِْتمج وهسفْ النِتهِف نكِل ذَتلْعا فَذَ ِإكنِإ$: اهللا بن عمرو  لعبدجالنِبي 

                                                 

 ومسلم ِفي كتاب ،)٥٠٦٣(رقم  ، الترغيب ِفي النكاح: باب،البخاري ِفي كتاب النكاح) ١(
والنسائي ِفي كتاب ، )١٤٠١(رقم  ،اقت نفسه إليهت نم استحباب النكاح ِل: باب،النكاح
 النهي : باب،ارمي ِفي كتاب النكاحوالد، )٣٢١٧(رقم  ، النهي عن التبتل: باب،النكاح

 ).٢١٦٩(رقم  ،عن التبتل بنحوه
)٢ (سبقت خريجانظر ه ،)٢٦٧ص.( 
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 فال ينبغي للمسلمني أن يكونوا ،ى أهل الكتابلَة عانيهب الراب ع� اهللا وإنَّ
جمع بني قيام جد حيث ي أخذ اإلنسان نفسه بشيء من الْن أنَّيب وقد ت،كذلك

جزء من الليل ال يظَمنعه عن الوهذا هو  ؛جب عليهائف األخرى وبني أداء ما ي 
 . وباهللا التوفيق،-ن شاء اهللاإ-ق حالْ

م االستطاعة بالنسبة د يطلق ع:#كِل ذَيعِطتس ت الَكنِإ$: قوله :سألة الثالثةمالْ
 ﴿ : وعليها ذكر االحتمال ِفي قوله،ى الفاعل ِفي قولهلَاق عالشالعمل إلَى 

ى أخذ حيل حتستم بعضهم على الْهلَمحفَ .]٢٨٦:البقرة[ ﴾     
منه جاز تكليف الْومالح،وح لَمهبعضهم على ما ي شا . وهو األقرب،ق’ .  

ر وصتال الذي ال يحما أن يقصد به الْ نفي االستطاعة هنا إمإنَّ: قلت
ي  واألمر الثاِن،حملهاء بدون آلة توهوقوعه كتكليف اإلنسان بأن يطري ِفي الْ

  :قشا يمالتكليف ِب
ا التكليف بالْفأممال مطلقًاح:فالظاهر أنه ال ي جاهللا  ألنَّ؛رعوز ِفي الش 

فَلِّكَأرحم بعباده من أن يم بالْهمالح.  
اهللا إنَّ فَ:يا الثاِنوأم Tه ِل قد استجاب ألصحاب نبيما حمنهم من لَص 

اإلي؛انمفأنزل الر ح٢٨٦:بقرةال[ ﴾     ﴿ :ة ِفي قولهم[ . 
ومن هنا يتباهللا ن أنَّي Tِح رمد ة  أممحفَ،جم كلفهم ِبلم يما يشعليهم ق 

مقَّشة تؤثر ِفي حهماِتي.  
  :ة أو عدم استطاعةقَّشا فيه مم التكليف ِبفمثالً ●
- كتكليف الْ:ةتارة تكون عدم االستطاعة ذاتي مريض أن ياي قَلِّصائم.  
- لَ فَ:ةوتارة تكون عدم االستطاعة ماليمف اهللا الفقري بالْلِّكَ يحعند العجز ج 
  .ال الذي يستطيع به األداءمود الْجم ود لع؛عن أدائه
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ة الكبرية قَّشمحصل به الْارض الذي تعموتارة تكون عدم االستطاعة لوجود الْ -
 منع لوجود -هو قيام الليل كله ما هو مقصود هنا و:أي- وهذا :على العبد

ا ذَه فَ،ختلفني الناس ملَع ج� اهللا  باعتبار أنَّ،ة فيه وعدم االستطاعة عليهقَّشمالْ
حتاج إلَى كسبي،ذَ وها يفمن أجل ذلك ،اج إلَى النوم ِفي الليل ليتقوى بهحت 

 ويكفي ،ي منهاوِف قد عِتيالَّة قَّشمذه الْه نفسه ِبفلَّ كَنى ملَ عجالنِبي أنكر 
ا م وليس هناك أفضل ِم،نم وصيام جزء من الزفيها قيام جزء من الليل ولو قليالً

لباته  طَتمنع العبد عن م وقيام ما ال ي، من كل شهرأرشد إليه بصيام ثالثة أيام
  وباهللا التوفيق ،األخرى

 .  شهرلِّيام من كُذ منه استحباب صيام ثالثة أؤخي :سألة الرابعةمالْ
 اِميل ِصثْ ِمكِلذَو ،اهاِلثَم أَِرشع ِبةَنسح الْنَِّإ$: ي قولهِف :ةامسخسألة الْمالْ

الدوهو تضعيف الْ،هذا متأول على التضعيف. #ِره حاِلنة بعشر أمثَسوهو أن ،اه 
التضعيف ِفي حقد ة  أممحفيحصل لإلنسان ثَ،جم اب صياموهر من دون  الد

لِّكَأن ينفسه ِبف ما يشعليهاق . 
 ا عبدذَه فَ،مدن فالبد أن ي؛جالنِبي ة خص ترك رن مأنَّ :لة السادسةأسمالْ

اهللا بن عمرو مع إصراره على اإلكثار من الصوعدم قبوله للرخصة ،يامالة والص 
  ،  جسمه   ف ع وض ،ه دم على ذلك حني كربت سن          فإنه قد ن    ،ج النِبي    ا له    هض ر ع الَِّتي 

        فينبغي للمسلم أن يقبل ر ة اهللا  خصT الَِّتي ج لَع التوفيق وباهللا   ،ا لعباده   ه .  
 

J@J@J@J@J 
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]١٩٦[ع نع اِهللا ِدبِن بع ِرمالِْنو ب الَقَ: الَ قَب اِصعر ج اهللا ولُس :
 امن يانَ كَ،داو دةُالَ ص:لَى اِهللا ِإِةالَ الصبحأَ و،داو دامي ِص:لَى اِهللا ِإاِمي الصبح أَنَِّإ$
 .#امو يرِطفْيما وو يومص يانَكَ و،هسد سامني و،هثَلُ ثُومقُي و،ِلي اللَّفصِن

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح: يامأفضل الص.  
J ْالمفراتد:  
ة ملَج. #لَى اِهللا ِإاِمي الصبح أَنَِّإ$ :ةملَج :يام إلَى اهللا صيام داود  الصب أحإنَّ

خبريإن" وهو خرب ،"صيام داود" : وخربها،"إنَّ: "���دة ؤكَّة م ." 
$أَ وحبلَى اِهللا ِإِةالَ الصةُالَ صد اود# .ملَكذلك جة خبري؛"إنَّ: "���ؤكدة ة م 

ألنهوفَعطُا مقبلهاالَِّتيى لَة ع  . 
 أو ما بعد ،اد به نصف الليل كلهرمهل الْ. #ِلي اللَّفصِن ومقُ يانَكَ$: قوله

 وإذا كان األمر ،حسب منه فال ي، للقيامحالد مع ما قبل العشاء ال ي ألنَّ؛العشاء
 كان بعد  العشاء ا ما هو ِلمعتبار ِفي النصف والثلث والسدس إنال ا فإنَّ؛كذلك

  .هر نصف الدومصى أنه يعنم ِب.#امو يرِطفْي و،ماو يوم ص يانَكَو$: قوله
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
أخِبي ر بجالنا الْذَ ِفي هحديث عن أحوأحب القيام ،يام إلَى اهللاب الص 

 : القيام إلَى اهللاب وأح،م وإفطار يوم صيام يو:يام إلَى اهللا الصب أحلَعج فَ،إليه
 . سه بعد قيامهد ونوم س،قيام ثلث الليل بعد نوم نصفه

J ْفقه الديثح: 
 وهو ،يام إلَى اهللا صيام داود الصب أحديث أنَّحا الْذَذ من هؤخي: أوالً
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هرصيام نصف الد:بأن ي صاوما، يومويفطر يوم  . 
 ، نصفهامن وهو أن ي، أفضل القيام قيام ثلث الليل أنَّجنِبي ال روأخب: ثانيا
 . هسدام سن وي،ويقوم ثلثه
 نَّإ إذ ؛حارع ال بكثرة العمل على األصر الشبخة ِبربعت األفضلية مأنَّ: ثالثًا
  كم شرعي   الفضيلة ح،        قل  ال طريق إلَى الوصول إليه بالع ، أم   ا كثرة الع ل مع  ممة فَالَخ

السنة فهي ال تعد فضيلة على األصواهللا ،ح �قد أخرب عن قوم أن هتعبون  م ي
أنفسهم ِفي العمارل ومع ذلك يكونون يوم القيامة من أهل الن،ىالَ قال تع :﴿ 

                
  .]٥-١:الغاشية[ ﴾   

  .لون على غري شرععمقوام ي هذه اآليات نزلت ِفي أ إنَّ:فإن قيل
 إلَى معرفة الفضيلة بعقله له من هذه اآليات لَِصريد أن ي ين م إنَّ:لناقُ
 الواجب علينا أن إنَّا فَذَ وعلى ه،أطَخ منه شيء من الْلَصنه قد حإ إذ ؛نصيب

ة للشرعنسلم األفضلي،س واء كانت هذه األفضلية ِفي الكميةة أو الكيفي،ا ما ذَ ه
  .-ى أعلمالَواهللا تع-ا النص ذَي من هيظهر ِل

وم  والكالم فيه كالكالم ِفي الص:وقد أشار إلَى ذلك ابن دقيق العيد ِفي قوله
ادير الْقَمن تفويض ممح والْاِلصاسد إلَى صاحب الشرعفَم.  
قال الصأقول:ي بعد نقلهاِننع :هذا ح سننه إذا نص اإ ف،ا جدلشى لَارع ع

 أو أنه أكثر أجرا ،ةحصلَه بالرأي بأن ِفي غريه مارضع فليس لنا أن نيء؛أفضلية ش
 . ’ا .ةقَّشملزيادة الْ

 ، ياءدس الليل األخري أنه يكون أبعد عن الرذ من كونه ينام سؤخي: رابعا
ى يستقبل صالة الفجر واألذكار بعدها بنشاطوأنشط للعبد حت.  

  . واهللا أعلم،وهذا استنباط حسن: قلت
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]١٩٧[ع ِب أَني هريأَ$ :الَ قَ� ةَروِليِليياِنصِص :ٍثالَثَ ِبج  خِةثَالَ ثَاِمي 
   .#امن أَنْ أَلَب قَروِت أُنْأَ و،ىح الضِيتعكْر و،ٍره شلِّ كُن ِماٍميأَ

<|†�Ö] 

J ْموضوع الشهرلِّأيام من كُأفضلية صيام ثالثة : ديثح  . 
J ْالمفراتد: 

ياِنأوص :الوصية هي كالم جحث به الْميل يموصي ميء أوصاه على شن 
وته موصي وصل حياته ِبم الْنَّإ إذ ؛ة مأخوذة من الوصي وهو الوصلصي والو،ما
بل ح فهو من وصيت الْ،وتمى إليه بأن يعمل بتلك الوصية بعد الْوصمنه أمر الْأل
 . وتهمة وصل حياته ِبصيذه الوه ألنه أراد ِب؛ى وصلتهعنمِب

ة هنا من جانب ادرمة الْلَّخ الْاشية أنَّحأوضح صاحب الْ: #ييِلِلخ$: قوله
ة الص لتكون خلته خ؛ قد تنصل من كل خلة للمخلوقنيجالنِبي   ألنَّ؛واحد
لَ$:  فقال،هلربكُو نتم ا ِمذًِختأُن ِتم؛يالًِلي خالت ذْخأَت بِليالً ٍركْا بخ ،ِكلَوي ِخ أَن
و١(#يِباِحص(.  

                                                 

)١ (الْ: باب،الةالبخاري ِفي كتاب الص وخة والْخالْمر ِفيم رقم  ،سجدم)ي  وِف،)٤٦٧، ٤٦٦
، ٣٦٥٤(رقم  .#ٍركْي ب ِب أَاب  بالَّ  ِإاب وبوا اَألدس$: جالنِبي  قول : باب،اقبنمكتاب الْ
ومسلم ِفي كتاب ،  وأصحابهجهجرة النِبي : باب، )٣٩٠٤، ٣٦٥٨، ٣٦٥٧، ٣٦٥٦

ي وِف، )٥٣٢(رقم  ،بورى القُلَاجد عسم النهي عن بناء الْ: باب،الةاضع الصواجد ومسمالْ
والترمذي ِفي ، )٢٣٨٣، ٢٣٨٢(رقم  ،ي بكرائل أِبض فَ: باب،ةابحائل الصضكتاب فَ
 ،ةمدقَموابن ماجه ِفي الْ، )٣٦٦٠(رقم  ،�يق دي بكر الصاقب أِبن م: باب،اقبنمكتاب الْ

 : باب،ائضرارمي ِفي كتاب الفَالدو، )٩٣(رقم  ،جائل أصحاب رسول اهللا ض ِفي فَ:باب
 ).٢٩١٠(رقم ،  بنحوه،دجي بكر ِفي الْقول أِب
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 ومثله ،مكنى أقل ما يلَ عثٌّا حذَه: #ٍره شلِّ كُن ِماٍمي أَِةثَالَ ثَاِميِص$: قوله
ركعتي الضوالوتر قبل النوم،ىح .  

J ْالمعنى اإلجياِلم : 
 صيام ثالثة : أوصاه بثالث خصال وهيجالنِبي   أنَّ�رة أخرب أبو هري

 .  والوتر قبل النوم،ىحي الضتكع ور، شهرلِّأيام من كُ
J ْفقه الديثح: 
 وهو ، شهرلِّة صيام ثالثة أيام من كُوعيشرديث محا الْذَذ من هؤخي: أوالً

مخيجعلها ِفي األيام البيضر بني أن ي،وبني أن ي صا مبتدومئًا الثالثة األيام أحيان 
 والكل ، الثالثاءثُمثنني إل اثُم باألحد ئًا أو مبتد،ةعمج الْثُمميس خ الْثُمباألربعاء 

قد ورد،وبني أن ي صومذلك جائزلُّ كُ،ا على حسب ما يتهيأ لهه  . 
قوله: اثاني :$وكْرعتي الضِخ الْ.#ىحالف ِفي مشروعية سبحة الضى كثريح، 

 :تالَ قَ،ىح الضحبس يانَا كَ مجالنِبي  نَّأَ$: ل ةَائشخرج البخاري عن عأف
ِإوني ألسبحهذا قد يدل على عدم االستحباب، وأمر ل فنفي عائشة .#اه 

 فيمكن ل ةَائشعا نفي  أم،ةرعيديث يدل على الشحا الْذَا ِفي هه ِبجالنِبي 
أن يحمِبي  ى أنَّلَل عانَ ما كَجالني سبحا ِفي البيته،خرج إلَى  بل كان ي

  .جتمع األدلةذا ته وِب،سجد فيسبحها فيه وعائشة ال تعلممأصحابه ِفي الْ
 ني ِحنياِبو اَألةُالَص$ :ديثح ِفي الْج قوله :ا يدل على مشروعيتهاموِم

ترمِف الْض١(#الُص(.  
                                                 

رقم  ، صالة األوابني حني ترمض الفصال: باب،افرين وقصرهاسممسلم ِفي كتاب صالة الْ) ١(
)٧٤٨(،وأح مد ِفي مد الكوفينيسن،والد رقم  ، صالة األوابني: باب،الةارمي ِفي كتاب الص
)١٤٥٧.( 
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؟ا كم تشرعأم  
 بصالة  استدالالً؛انم وأكثرها ثَ،ديثحا ِفي هذا الْمن كَافاألقل ركعت

 ن وم،اتعكَان رمى ثَلَّص فَ، ونزل ِفي بيت أم هانئ،ةكَّدم م حني قَجالنِبي 
 . عتمد على أحاديث ضعيفةا فقد ؛ركعةة  عشري أكثرها اثنت:قال

 ، استحباب الوتر قبل النوم.#امن أَنْ أَلَب قَروِت أُنْأَو$: ذ من قولهؤخي :ثالثًا
ولكنه محمول على حالة خوهو أن يكون العبد ِم،ةاص ن ال يستطيع القيام آخر م
 ، يثق من نفسه بالقيامنما إن كان ِم أم،وتر قبل النومب له أن يحستم فالْ،الليل

ى على الذين يقومون الليل ِفي آيات  قد أثن� ألن اهللا ؛تأخريفاألفضل له ال
        ﴿: ىالَا ِفي قوله تعم كَ،كثرية
  ﴾ ]الس١٦:ةجد[ . 

إلَى غري . ]١٧:الذاريات[ ﴾     ﴿: ىالَا ِفي قوله تعموكَ
 .  وباهللا التوفيق،ذلك

 

 

J@J@J@J@J 
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]١٩٨[ع نم حِدمِن بع اِدبِن بج الَر قَفَع: $لْأَستاِب جرب نع أَ:اهللا ِدب نى ه
 ِبيجالنع نص ِموي الِْمو جمالَ؟ قَِةع :نعم# . 

وزادم ِلسم: $وركَ الْبعِةب#. 

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح :وم يوم الْالنهي عن صجمةع.  
J ْالمفراتد: 

  .ةعمجي عن صوم يوم الْلِبهذا استفهام طَ: #ج النِبيى هنأَ$: قوله
  .ى عن صومهه ن: أي:#مع ن:الَقَ$
وزادم ِلسم :$وركَ الْبعأكَّ، وهذا اليمني تأكيد.#ِةب دئل عنه به ما س.  
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
خصيصه ى الشارع عن ته ن؛ة يوم عيد للمسلمنيعمج يوم الْانَا كَملَ

 .  يوما معه قبله أو بعدهومص أن ي إالَّ،بصيام أو قيام
J ْفقه الديثح: 
ومه إذا از صو وج،ة بصيامعمجخصيص يوم الْة تاهرذ منه كَؤخي: أوالً

صا قبله أو بعدهاممعه يوم  . 
جب  بل ي،فيما أرىة النهي ليس هناك ما يدعو إلَى البحث عن علَّ: ثانيا

  نؤمن أنَّ ا ألن ؛ ث عن العلل   ح ارع بدون بِ     به الش    اءَ لف االمتثال وقبول ما ج        كَ معلى الْ  
   الشارع مغ عن اهللا      لِّبT،      َّبتداءً ا هذه األوامر والنواهي هي من اهللا             وإذا علمنا أن ، 

ء عرفنا علة ذلك  سوا،در الواجب علينا امتثال ما و فإنَّ؛ومن رسوله تبليغا وأداًء
 ارع ال ينهى إالَّ الشان بأنَّم االمتثال واإليكلف إالَّما على الْم فَ، نعرفهامأو لَ
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عما فيه شِب وال يأمر إالَّ،ر فَ وكَ،ا فيه خري للمكلفنيمى بذلك إيا ووقوفًا مع مان
 . النصوص
 وليلة ،يامة بالصعمجلْخصيص يوم اة تاهرور إلَى كَمهج الْبهذَ :ثالثًا

 :ةابح الصب من ذه مكي عنه هذا الْ       ن ح م ومِ ، وإن اختلفوا ِفي العلة       ، ة بالقيام    عم جالْ
رضي اهللا عنهم - ر وأبو ذَ،ان الفارسيملْ وس،ةيرر وأبو ه،ي طالبعلي بن أِب

أجعنيم-  . 
م من هالف لَخ وال م:نذرمبن الْبعد نقل كالم ا  "ةدالع"ي ِفي اِننع الصالَقَ

الصح وذَ ،ة اب ه الْ ب جور إلَى أنَّ    مه    ي حنيفة أنه ال      وعن مالك وأبِ     ،زيه    النهي للتنكْ يه ر
 أو بلغهما ، يبلغهما النص ِفي النهي عن ذلكم ولعل هذين اإلمامني لَ،صومه

ى الَ واهللا تع،الفته للنصوصخما إليه ِلبه أننا نقطع ببطالن ما ذَ إالَّ،وكانا متأولني
 . أعلم

ة فَركيوم ع-ومه ارع إلَى ص الشبدة يوما نعمج يوم الْقافَإذا و :رابعا
ويوم عاشٍذنه حينئإ ف؛-اءوريكون ص ومها بال كَ جائزرةاه،بل م ستحألنه إذا ؛اب 

صامالْه انتفى ا؛لف لسبب من هذه األسبابكَم نهي عنهلتخصيص الذي هو م ، 
 . ى أعلمالَ واهللا تع،زيهم أو تنحرية تاهر هي كَ:ة سواًء قلنااهروبانتفائه تنتفي الكَ

 

 

J@J@J@J@J 
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]١٩٩ [عِب أَني هريالَ قَ� ةَر: ِمسعتر ج اهللا ولَسالَ$ :ولُقُ يي صومن 
 . #هدعما بو يو أَهلَبما قَو يومص  ينْ أَالَّ ِإِةعمج الْمو يمكُدحأَ

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح: خصيص الْالنهي عن تجمة بصيامع . 
J ْالمفراتد: 
ال يصومو، ناهية":ال": ن "يصومن:"فعل النهي ِفي م بِنحل جزم مى لَي ع

 ":ةعمجيوم الْ" و،نومص فاعل ي":مدكُحأَ" و،الفتح التصاله بنون التوكيد الثقيلة
 . مفعول

 وبه  ،االستثناء هنا هو استثناء من النهي :  يوما قبله أو يوما بعدهوم ص أن يإالَّ
يتخص النهي ِبصا إذا أفرد يوم الْمجمةع،قَ وقد تدم الكالم على مى هذا عن
 .  التوفيق وباهللا،ابق قبلهديث السحديث ِفي الْحالْ

 

 

J@J@J@J@J 
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]٢٠٠ [عِب أَني عٍدٍيبم لَوأَِنى اب زهر -واسمه:س عدب نع بالَ قَ-دٍ ي :
ِهشدِع الْتيدم عع مرالِْن ب الَقَ فَ� اِبطَّخ: $اِنذَهي واِنمن هى رج اهللا ولُس 
عِصن ِهاِميام :يوكُِرطْ ِفمِمم ِصن كُاِميم،الْ ويوماآلخ رِمونَلُكُأْ ت  نن كُِكسم# . 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح :وعيد األضحى، عيد الفطر:ي العيدينالنهي عن صيام يوم .  
J ْالمفراتد: 

شهدتالعيد مع ع مبن الْر أي: ابطَّخ:ح ضأبو عبيد : والقائل هو،رت 
 . �اب طَّخ بن الْرمري يعود إلَى ع الضم":فقال" .سعد بن عبيد

ذَهان يومان نهى رهذان تثنية اإلشارة :  عن صيامهماج اهللا  ولُس،ور ى لَفع ع
ر ب خ" عن صيامهماجى رسول اهللا هن"ة ملَ وج،ان إليهافَض م"اليومان" و،االبتداء
  .للمبتدأ

ر تأكلون فيه من  واليوم اآلخ،بدل من اليومني من صيامكم: يوم فطركم 
 .  يوم عيد األضحى:ي وبالثاِن، يوم عيد الفطر:ود باألولقصم والْ،نسككم
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
جاهللا لَع Tللمسلمني يومني ه ا عيدان للمسلمنيم،رتبط  وكل منهما م

ةبشعرية ديني:  
فيوم عيد الفطر مرتبط بتمانَكَ فَ،يامام الصالْىلَ الواجب ع سلم أن يفطر م

 اهللا ر أمالَِّتي وإظهارا لنعمة الفطر ؛ومام نعمة الصمى تلَ عTهذا اليوم شكرا هللا 
       ﴿ :ىالَ تعالَ قَ،وما بعد الصهِب

  .]١٨٥:البقرة[ ﴾ 
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ي فهو يوم عيد األضحىا اليوم الثاِنوأم،رتبط بشعرية الْ وهو محفَ،ج مى ت
ة إلَى لفَزد انتقلوا من مثُم ،ة  ِفي ليلة العاشرلفَزدات إلَى مفَر الناس من عاضأفَ
؛ كان هذا اليوم يوم عيد؛ىمنا هللا علَ شكرى تام أغلب مناسك الْمحوأفضلها ج 

 .  عليه صومهمامر وح،سلم إفطار هذين اليومنيمى الْلَ عبجو فَ،وهو يوم عرفة
J ْفقه الديثح: 
ور يقولون مهج والْ،وم العيدينم صحريديث تحذ من هذا الْؤخي: أوالً

بتحريوم هذين اليومنيم ص،حت ا تعلَّى ولو كان نذرموجبه ِفي ذلك اليومق ، 
 ِفي ليلة يد فقدم ز،وم زيددوم زيد أو صبيحة يوم قُد يوم قُومص أن يرذَ ننمكَ

  .وم يوما بدل يوم العيدص وي، النذربج و:ور يقولونمهج فالْ؛العيد
وأبو حنيفة يرى صيام يومي العيد إذا خصها بالنذرم،وقوله هذا م ادم ص

م حري وأن نعتقد ت،جب علينا أن نعتقد بطالن هذا القول لذلك فإنه ي؛للنصوص
 انَ وكَ،العيد إلَى يوم آخروم من يوم  انتقل الص؛ بالنذربجى و ومت،صوم العيد

 .  وباهللا التوفيق،لف بذلك مؤدياكَمالْ
 ن عج اهللا ولُسى ره ناِنمو ياِنذَه$: �اب طَّخ بن الْرمقول ع: ثانيا

 فال يكون فيهما ، أكل وشرب وفرحاوم العيدين يذ من هذا أنَّؤخ ي.#امِهاِميِص
  .صيام

وياد ِفي اإلسالم الْ األعيذ منه أنَّؤخملقَتعة بالسنة هواألضحى ، الفطر:ام 
وز للمسلم ج ال ي، فهي أعياد باطلة؛ ما ابتدعه الناس من أعياد وأنَّ،ال غري

التاوب معهاج،ى الْلَ بل الواجب عمسلم أن يصص األعياد ِبخذين اليومني فقط ه
 فهذه ،القَخ ما يإلَ ... د الثورةيات كعيد النصر وعيمسا من مهمهما انتحل لَ

 .  "قصيحة ح" أن أمليت عليكم شيئًا من منظومة قب وقد س،كلها أعياد باطلة
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  :وهو قول الناظم
أعايداثْ فَةٌـثَالَا ثَـنِل   ـاِننسٍرطِْف  ٍةنأَ وضياِنى الثَّح 
ثٌـاِلثَو  يعـتأُاد سوِعبِخ   ايصيِنة ِفي ِدـيصنـا تهاي 

 . وباهللا التوفيق،ةاجح عند الْاَء شن فلريجع إليه م،خ ما كتب هناكإلَ
اع ِفي مِج أو الْ،ارهة الظِّارفَّة ككَارفَّ يوم العيد ِفي صيام كَلَخإذا د: ثالثًا

نهار رمأو قتل الْ.انض ؛أطَخلَ فاألظهر من أقوال العمجب على الْاء أنه ير فِّكَم
 نظرا ألنه ؛ بالتتابع وال يعد فطره للعيد إخالالً، ويبدأ من بعده،فطر يوم العيد

 ،سألةم ِفي هذه الْ-إن شاء اهللا-ق ح هذا هو القول الْ،رفِّمكَخارج عن إرادة الْ
 . وباهللا التوفيق

 

 

 

 

J@J@J@J@J 
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]٢٠١[ع ِب أَنالْيٍدِعي س خِردالَ قَ� ي: $نهى رج اهللا ولُسع نص ِمو 
يومِرطِْف الْ:ِنيو النِرح،و عنالص اِءم،نْأَ وي حِبتيالر ِفي الثَّلُج الِْبو ِداِحو،و ِنع 

ِةالَالص ب عد الص ِحب الْ  وعأَ.  #ِرصخرجه م  ِلسبِ  م ت هِ امِ م،أَ وخ ر الْج  بارِ خي الص  وطْقَ فَم.  

<|†�Ö] 

J    ْموضوع ال ديث ح:      صوم وم من ناحية النهي عن       موضوعه يدخل ِفي باب الص
 ،ي اآلداب وِف،اهالة والتستر لَ ويدخل ِفي كتاب الص،عيد الفطر وعيد النحر

 . الة بعد الصبح والعصري النهي عن الصوِف
 :اتدفرمالْ

  الص اء م:     منه شيء     فال يظهر،سم  ِجميع الْ  هي لبسة تشمل ج ، والص  الْاءم نهي  م
ة تكون الَحي هذه الْ وِف،ميع جسدهي به جطِّغ أن يشتمل بثوب واحد ي:عنها

ا أنه  وإم،الةا أن يفضي بيده إلَى عورته وهو ِفي الصإم فَ،يديه من داخل الثوب
يالة فتنكشف عورته إذا رفع يديهحتاج إلَى رفع اليدين ِفي الص . 

ع بينها جم وي، وينصب ساقيه،ل على مقعدتهججلس الر هو أن ي:اءحتبالوا
حتباء بالثوب الواحد فقط من أجل أنه  ال والنهي عن ا،ثوب واحدوبني ظهره ِفي 

يفضي بفرجه إلَى الساءم . 
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
نِبي ى هعن هذه األربعة األشياء ِلجالن ا ِفي ذلك من الْمصلَمة واألدب ح

 .  مع خلقهثُم ،والتعامل الصحيح مع اهللا
J ْفقه الديثح 

م الكالم دقَ وقد ت،وم يومي العيدينم صحريديث تحا الْذَذ من هؤخي :أوالً
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 . على ذلك
 وأنه ،اءم بيان الصقب وقد س،اءمذ منه النهي عن اشتمال الصؤخي :ثانيا

 وإذا ، النهي فيه من أجل أنه ثوب واحد وأنَّ،سمِجيع الْمجالتغطي بثوب واحد ِل
ي أنه إذا أراد  واألمر الثاِن، أن تفضي إلَى فرجهنؤم فال ي؛كانت اليدين من داخله

أن يفَرفالنهي فيما إذا كان االشتمال بثوب واحد ن إذ؛ انكشفت عورته؛ يديهع 
 . فقط

 والعلة ِفي النهي خشية أن ،تفسريهم دقَ وقد ت،حتباءالالنهي عن ا :اثالثً
يفضي بفرجه إلَى الساءم.  

ى نه في؛ةاهرا وقت كَمه ألن؛بح والعصرالة بعد الصالنهي عن الص :رابعا
الة فيهماعن الص،قَ وقد تم الكَدعلى هذه الْالم سألة ِفي الْمزء األول ِبجمى ا أغن

 . عن إعادته هنا
 

 

 

@J@J@J@JJ 
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]٢٠٢[ع ِب أَني سالْيٍدع خِردالَقَ: الَ قَ� ير ج اهللا ولُس: $منص  ام 
يوا ِفي س؛ اِهللايِلِبمب عداهللا و جههِن عاِر النس ِعبينيفًاِر خ#. 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح:وم التطوع فضيلة ص. 
J ْالمفراتد: 

 ليس :أي- به صيام يوم تطوعا ادرم الْحتمل أنَّي: # اهللايِلِبِفي س$: قوله
 وهو ،ارفَّ به أن يكون ِفي الغزو للكُادرم الْحتمل أنَّ مع اإلخالص، وي-بواجب

ا ِفي هاد ِبرم هذه الفضيلة إن كان الْ لكن يظهر أنَّ،الذي يطلق عليه ِفي سبيل اهللا
 مز عجالنِبي   ألنَّ؛ يدن القتالما لَمدا ِبقي فإنه يكون م؛-ادهِج الْ:أي-سبيل اهللا 

ى الْلَعمجاهدين حني اقترب من العأن يفطروادو  . 
J ْالمعنى اإلجياِلم : 

 .  ِفي سبيل اهللااِدهِج ِفي الْانَفيه فضيلة لصيام التطوع إذا كَ
J ْفقه الديثح: 
 ِفي غزو :أي-زو  ِفي الغيام تطوعا إذا كانذ منه فضيلة الصؤخي: أوالً

 . -ارفَّالكُ
 به وجه اهللا يكون له فضل عظيم ادرل الذي يم العذ منه أنَّؤخي :ثانيا
ة سبعني خريفًا هذا فضل افَسائم وبني النار مة بني وجه الصداعبمالْ فَ،وتأثري كبري

 . عظيم وثواب كبري
J@J@J@J@J 
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سليلة القدر ِبيت م؛ا االسمذَهتلك الليلة لَا ألنَّ إم ؛در وفضلا قَها  وإم
 ار ص؛اهاره نام أحيا ليلها وصن ما ألنَّ وإم؛ر فيهادقَادير أعمال العباد تقَ مألنَّ

زل إلَى األرض الئكة ِفي تلك الليلة تنم الْ ألنَّ؛ا من التضييق وإم،ذا قدر عند اهللا
 . ذه األمور كلهاهة ِلظَالحيت بذلك مما سهل أنمحت وي،مأل األرضى تتح

 

 

 

 

J@J@J@J@J 



  > ��������د��������א����م

 

٢٨٧ 

]٢٠٣[ع نع ِدب ِناهللا بع مِرنَّإ$: ب ر ِماالًج أَن صاِبح  ِبيجالن 
وا لَأُرقَ الْةَلَيِفي الِْرد ماِمنِفي الس اَألِعب انَ ِراِخوضمر الَقَفَ، ِمن  ِبيأَ: جالنى ر
رؤاكُيقَم دت أَاطَوتِفي الس اَألِعب فَ،ِراِخو مِمانَ كَن كُنمم تحرلْ فَ؛ايهيتحرها ِفي السِعب 
 . #ِراِخواَأل

<|†�Ö] 

J ْموضوع التعيني ليلة القدر:ديثح . 
J ْالمفراتد: 

 وذلك ، ِفي النوم:أي: #ِردقَ الْةَلَيوا لَأُر جالنِبي  اِبحص أَن ِماالًج ِرنَّإ$: قوله
 . هم بذلكوِلقُرتباط عا وكثرة ،اه وتعظيمهم لَ،اهعتنائهم ِبايدل على 
ى رأَ$: جالنِبي  الَقَ فَ،شربع األواخر من الع ِفي الس:أي: بع األواخري السِف

رؤاكُيقَم دت أَاطَوِفي ت الساَألِعب ِراِخو# .ومقد تواطأت"ى عن:"ت تقَافَو . 
ي هو طلب الشيء بالنظر فيما يرجو به رحالت: ايهرتح كان منكم منمفَ
 .قحإصابة الْ
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
ا ايضبطون بالقَرت وم،بطون بالقرآنرت مج أصحاب رسول اهللا انَكَ
اطًا كُة ارتباإلسالميليى تصري تلك القَا حتضايا جزًءا من حاِتيهم يكَّفَتون فيها ر

قَِفي يظتهم ويتاُءرونها ِفي مال كَ،امهمن ا هو الْمحال ِفي أهل زمعدهم اننا ِفي ب
 إنَّفَ لذلك ؛اها وشهواِتالذها ومنياة الديح وارتباطهم بالْ،ةانيما اإليايضعن القَ
 انَ كَ نم$: مه لَالَ قَ؛بع األواخرا رأى رؤياهم قد توافقت على السم لَجالنِبي 

  .#ِراِخو اَألِعبا ِفي السهرحتيلْ فَ؛ايهرحت ممكُنِم
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فَ:ا تفسري الرؤياأم هاهللا  أنَّو �ي صورخلقها فيه  ِفي قلب النائم تصورات ي
  .ا ِفي النوماهر يالَِّتي فهي الرؤيا ، ال نعلمهابقدرة وحكمة

● وقد اتضح من النصوص أنا تنقسم إلَى ثالثة أقسام هيه: 
١-ر ا من اهللا بواسطة الْؤيوهي الْ،لكم محمة والْودممدةوح . 
٢-وحلم من الشيطان ي صوه الشيطانر . 
٣-و سوسظَقَة ِفي اليلب ِفي الْجري على القة تمامن . 
 ، جزًءاستة وأربعون النبوة ديث أنَّح ِفي الْاَء وقد ج،ذه أنواع الرؤياهفَ

 الَّ ِإقب يم ولَ،ةُوب النِتبهذَ$: ديث أيضاحي الْ وِف،)١(منهاجزٌء ة حاِل الرؤيا الصوأنَّ
 . #هى لَ ترو أَنِمؤم الْااهر ي،ةُحاِلا الصيؤ الريِه واترشبمالْ

J ْفقه الديثح: 
ان    ضمبع األواخر من العشر األخرية من ر   الس ديث أنَّ حا الْ ذَذ من ه ؤخي  :أوالً 

العشر ى ِفي رحت ا ت هى أنلَ  ما يدل ع در وقد و،هي أرجى ما يكون لليلة القدر     
  .بع األواخر تبدأ من ليلة أربع وعشرينس النَّإ إذ ؛ي الوتر منها وهذا أخصاألواخر وِف

  ؟ا بقيمى أو ِبضا ممر ِببعت فهل الوتر م،ى ِفي الوتررحتا تهنإ :لكن إذا قلنا
 ،ها إحدى وعشرينئاجي ر لياِل فإنَّ؛ىضا ممِبا ربعت الوتر مانَإن كَفَ

 .  رين وتسع وعش، وسبع وعشرين،مس وعشرين وخ،وثالث وعشرين
أربع   وليلة  ، فإن ليلة اثنني وعشرين تاسعة تبقى            ؛ ا بقي  م ا تعترب بِ   هن إ :وإن قلنا   

 .  ان وعشرين ثالثة تبقى     م  وثَ، وست وعشرين خامسة تبقى     ،وعشرين سابعة تبقى    
                                                 

رؤيا $: بلفظ) ٦٩٨٨(أخرجه البخاري ِفي كتاب التعبري، باب الرؤيا من حديث أِبي هريرة ) ١(
الرؤيا الصاِلحة جزء   $:  وِفي حديث أِبي سعيد.#الْمؤمن جزء من ستة وأربعني جزًءا من النبوة  

 ).٦٩٨٩( أخرجه بعده برقم #من ستة وأربعني جزًءا من النبوة   
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 : قلنا وإذا ؟امالًول كَ حان أو ِفي الْ  ضم هل هي ِفي ر   :در الف ِفي ليلة القَ  ِخوالْ
  ؟شري العا تنتقل ِفي لياِله أو أن،عينةا ليلة مهان فهل لَضما ِفي رهنإ

 نفمنهم م، نتهاظ واختلفوا ِفي م،انضما ِفي رهور إلَى أنمهج الْبهوقد ذَ
 :الَ قَن ومنهم م".بدر"ة وقعت معقَ ِفي صبيحتها والَِّتي هي ليلة سبعة عشر :الَقَ

 ن ومنهم م. هي ليلة ثالث وعشرين:الَ قَنم ومنهم .هي ليلة إحدى وعشرين
 .   هي ليلة سبع وعشرين:الَ قَن ومنهم م.مس وعشرين هي ليلة خ:الَقَ

  .ا ليلة سبع وعشرينهنإ :ي بن كعب يقولبوقد كان أُ
افظ حالْ وقد ذكر .# ِرد قَ الْ ةَلَي لَ ابص  أَ؛لَ وح  الْام  قَ ن منَّأَ $: وعن ابن مسعود    

  .بن حجر األقوال فيها وأوصلها إلَى فوق األربعنيا
اختلفواثُم :الف سابقًاِخكما أشرنا ِفي الْ-عينة  هل هي م-أو أن ا تنتقل ه
  ؟انضمي رِفي لياِل

وِن بعض أهل العلم إلَى كَالَوقد مها لألدلةا تنتقل جوالْ،مع ديث ِفي ح
وِل؛يِلختلف ِفي التنصيص على بعض اللياذلك م ذَها رأى بعض هؤالء أنا تنتقل ه
بع األواخرِفي الس،أو ِفي الع ا بني األدلةشر األواخر جمع . 

 انَا كَم إذ لو كانت تنتقل لَ؛ا ليلة بعينهاه أن:حيح فيما يظهرول الصوالقَ
 ِفي ٍنيِط واٍء ِفي مدجسي أَِنتيأَ ردقَ و،اهيتِس أُنثُم ةَلَي اللَِّهِذ هيتأُِر$ :جالنِبي لقول 

ِبصِتيحالْ فَ؛اهِمتسا ِفي الْوهعاَألِرش ِراِخو،الْ وِمتسِولِّا ِفي كُوه لقوله انَ ما كَ: أي.#ٍرت 
  .لةقِّتنفائدة لو كانت م. #اهيتِس أُنثُم ةَلَي اللَِّهِذ هيتأُِر$

لَوعا فَذَ ى هالصحيح أن هعينة ا م،وأن  ها ِفي رمان ض،وأن  هاألواخرشر ا ِفي الع، 
 .  وباهللا التوفيق، هذا ما تقتضيه األدلة،بل ِفي السبع األواخر

J@J@J@J@J 
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]٢٠٤[ع ناِئ عنَّأَ: ل ةَشر الَ قَج اهللا ولَس: $تحوا لَرقَ الْةَلَيِفي ِرد 
 . #ِرِخاو اَألِرشع الْن ِمِرتوالْ

<|†�Ö] 

  إالَّ،ديث قبلهح ِفي شرح الْلَخديث شرحه وموضوعه قد دحا الْذَ ه:أقول
  .مى األعلَ عمدقَ واألخص م،صديث أخح وذلك الْ،مديث أعح هذا الْأنَّ

ان ضمى من رطَسشر الو يعتكف ِفي العجالنِبي  انَ قد كَ:ولقائل أن يقول
 :ىالَتع لعله تفقها من قوله ،شر األوسطحسبها ِفي الع يج انَ وقد كَ،القدر ةليللطلبا 
 . ]٤١:األنفال[ ﴾          ...﴿

ا ه أخربه بأنT اهللا  إنَّثُم ،انضم ِفي يوم سبعة عشر من رانَني كَعمجوالتقاء الْ
ا ِفي العشر يهرح بتر فأم، أصحابهؤيا رؤ من تواطيا أرمِفي العشر األواخر ِب

 . بع األواخرا ِفي السيهرح بتر أمثُم ،األواخر
والعملَل عى األخِبي   ألنَّ؛صلَجالن مخرب ِب ياهأو أنه قد أخرب ِب،ا عين ا ه

مؤا خرِح أُنسيها ِلثُموِل؛ة أرادها اهللاكم ِفي الْالَا قَذَه حأَ$: بقاديث السى ر
رؤاكُيقَم دت أَاطَوتلَ عى الساَألِعب فَ،ِراِخو مانَ كَنم تحا لَريلْ فَ؛اهيتحرها ِفي السِعب 
 . #ِراِخواَأل
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]٢٠٥[ع ِب أَنالْيٍدِعي س خِردنَّأَ$: � ير انَ كَج اهللا ولَسي عِكتِفي ف 
  نيِرشِعى ودح ِإةُلَي لَتانا كَذَى ِإتاما ح عفكَتاع فَ،انَضم رن ِمِطسو اَألِرشعالْ
-ِهواللَّي الَِّتي ةُلَيي خرِمج نِب صِتيحا ِمهالَ قَ-ِهاِفكَِتن اع :ِنماع كَتفي ِع م
 ِفي دجسي أَِنتيأَ ردقَ و،اهيتِسن أُثُم ةَلَي اللَِّهِذ هيتِر أُدقَ فَ،ِراِخو اَألِرشع ِفي الْفِكتعيلْفَ
اءٍ م ِط ومِ ٍني نِب ص ِتيح الْ  فَ؛اه مِ تس ا ِفي الْ  وهعاألَ  ِرش رِ اخِ و، الْ و ِمت س ِولِّا ِفي كُ  وه  فَ.رٍ ت طَمِتر 

السلْ ِتاُءماللَّك ةَلَي،الْانَكَ و مِجسدلَ عفَ يٍشِرى عكَوالْف مِجسأَ فَ،دبصرتع ين اي 
رج اهللا ولَسو لَعى جبثَ أَِهِتهالْر اِءمالطِّ وِمِني نص ِإِحب حدِعى وِرشين# . 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الدرطلب ليلة القَ :ديث ح،وأن هي شر األواخر وِفا تطلب ِفي الع
 .الوتر منها
J ْالمفراتد: 
 .]٢٥:الفتح[ ﴾    ﴿: ىالَ اهللا تعالَ قَ،االحتباس: تكافاالع

 . اصجه خسجد للعبادة على وم هو لزوم الْ:رعي الش وِف،وساحب م:أي
 . ة أعوام تدل على االستمرار على ذلك عد" انَكَ": #فِكتع يانَكَ$: قوله

سط وصف للعشر  واألو. الوسطى:ى أن يقول األولَانَكَ: العشر األوسط
 ، فهم أهلها،از ذلك ِفي اللغةوة يدل على جابحجيئه بلسان الص وم،وعهجممِب

  .والقرآن نزل بلغتهم
 . هرا الشه يتم ِبالَِّتي اطلبوها ِفي العشر األواخر :أي :فالتمسوها

على  سم   وهو ما ال ينق      ، الوتر هو ضد الشفع      :  #رٍ ت  وِ لِّا ِفي كُ    وه سِمت الْ و $:  قوله  
 .  بالكسراثنني إالَّ




�	�א��������م�� <  
٢٩٢ 

 إذا :عم الدفكَ و: يقال،اء من سقفهم قطر الْ:أي: #دِجسم الْفكَوفَ$: قوله
نلَز . 

 وهي .#ِهِتبنرأَو$: ي رواية وِف،ة هي أعلى الوجهبهجالْ: #ِهِتهبى جلَع$: قوله
 . رف األنف األعلىطَ

 . لطًا مع بعضهخت م:أي: #ِنيالطِّ واِءم الْرثَأَ$: قوله
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
خرب أبو سعيد الْيأنَّ�دري خ ر يعتكف العشر األوسط انَ كَج  اهللاولَس 
من رما لليلة القدرضوأنه اعتكف ذَ،ان طلب اتم لَة فَرا كَمادخطبهم ؛خرج أن ي 

وأخربهم بأنه أتاه خبمن اهللا ر T:َّاالعتكافاستمر ِفي  فَ،ذي تطلب أمامك ال بأن، 
 بل ِفي كل ، بالتماس ليلة القدر ِفي العشر األواخرر وأم،فاعتكف العشر األواخر

  .وتر منها
 ىؤور-ري ِفي رؤياه  وأنه أُ،نسيها أُثُمعلم بتلك الليلة أُ إنه :وأنه قال
ليلة إحدى  وأنه ِفي ، أنه يسجد ِفي صبيحتها ِفي ماء وطني-األنبياء حق

 ، اء والطنيم وسجد بني الْجالنِبي ى لَّص فَ،سجدم الْفكَر ووطَموعشرين نزل الْ
 . #ِهِتبنرى أَلَ عِني الطِّرثَ أَتيأَ ردقَلَفَ$: يقول أبو سعيد
J ْفقه الديثح: 
 . ة االعتكافوعيشرديث محذ من الْؤخي: أوالً
 .   عليهجالنِبي اظبة وم ِل؛انضمِفي رذ منه تأكده ؤخي: ثانيا
 ،انضم يعتكف ِفي العشر الوسطى من رانَ كَجالنِبي ذ منه أن ؤخي: ثالثًا
    ...﴿ :ىالَ أخذًا من قوله تع؛ ليلة القدر فيها يظن أنَّانَوكأنه كَ
 فكأن ،اد به يوم بدررموالْ .]٤١:األنفال[ ﴾      
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 ١٧( ِفي يوم انَ وكَ، ِفي صبيحتهاعقَ يوم بدر و أنَّ: فهم من هذه اآليةج النِبي
 . )من رمضان
 ؛ام العشر الوسطىمخرج من اعتكافه بتا أراد أن يمذ منه أنه لَؤخي: رابعا

 . - ليلة القدر:يعِني- ما تطلب أمامك :ي فقيل لهِتأُ
 -ىطَس الوِرشع ِفي الْ:يِنعي-ي ِع مفكَت اعِنم$ :أنه قال ألصحابه: خامسا

 . ود فليواصلقصموالْ. #-ِراِخو اَألِرشع ِفي الْ:يِنعي- يِع مفِكتعيلْفَ
ة حصلَم الْأنَّ. #اهيتِسن أُثُم ةَلَي اللَِّهِذ هيتِر أُدقَلَفَ$: ذ من قولهؤخي: سادسا

الدة ِفي نسياِنينيلَناس ِفي طَ ليجتهد ال؛اهواألجر على ، فيكثروا من العبادة،ابه 
بقدر النص . 

. #ٍنيِط واٍءا ِفي مهِتيحِب صن ِمدجسي أَِنتيأَ ردقَلَو$ :ذ من قولهؤخي: سابعا
 . ا ليلة إحدى وعشرينه رأى أننمبه استدل 

 القدر ِفي ةَلَي لَ أنَّ.#ِراِخو اَألِرشعا ِفي الْوهسِمتالْفَ$ :ذ من قولهؤخي: ثامنا
 . ا ِفي غريهاهذ منه بطالن القول بأنؤخ وي،العشر األواخر
خصيص بعد  أنه ت.#اهن ِمِرتا ِفي الِووهسِمتالْو$: ذ من قولهؤخي: تاسعا

أنَّ: أي،خصيصت ليلة القدر ِفي العشر األواخر خ ي الوتر من العشر  وِف،ةاص
مس  وخ، وثالث وعشرين، ليلة إحدى وعشرين: وهي،ةاصواخر خاأل

 .  وتسع وعشرين، وسبع وعشرين،وعشرين
 فيكون ليلة إحدى ،ىضا ممر ِببعت الوتر ي:قال بعض أهل العلم: عاشرا

 ، وتسع وعشرين، وسبع وعشرين،مس وعشرين وخ، وثالث وعشرين،وعشرين
 ليلة اثنتني  :الُقَ في؛ا بقيمر ِببعت وي،هن من كل الوترر إلَى الذِّاِدبتموهذا هو الْ
 وليلة ست ،ا سابعة تبقىه ألن؛ وليلة أربع وعشرين،ا تاسعة تبقىه ألن؛وعشرين
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  .ا ثالثة تبقىه ألن؛ان وعشرينم وليلة ثَ،ا خامسة تبقىه ألن؛وعشرين
ا ِفي وهسِمتالْو$ :جله  لقوانَ ما كَ؛ أنه لو كان األمر على ذلك:وأقول

 واحد وثالثة : والذي هو ضد الشفع، الوتر ضد الشفعنَّإ إذ ؛ فائدة#اهن ِمِرتالِو
وخخإلَ... ة مس.  

أما ما زعماهالعربة ِب ألنَّ؛ هذا القائل فهو يقع على الذي يعترب شفع ا م
مى ال ِبضوباهللا التوفيق،ا بقيم  . 
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Í^{Ó{jÂ÷]�h^{{e� 

]٢٠٦[ع ناِئ عنَّأَ$: ل ةَشر انَ كَج اهللا ولَسي عِكتِفي الْف عِرش 
 . #ِهِدع بن ِمهاجوز أَفكَت اعثُمT،   اهللا اهفَّوى تت حانَضم رن ِمِراِخواَأل

انَكَ$: ٍظفْي لَِفور ج اهللا ولُسي عِكتلِّ ِفي كُفر مذَِإ فَ،انَضى الْلَّا صغ؛اةَد 
اَءجكَ مانِذ الَّهي اعكَتيِه ِفف#.  

<|†�Ö] 

J ْموضوع الاالعتكاف :ديثح. 
J ْالمفراتد: 

  : واللزوم للشيء،هو االحتباس: االعتكاف
 . ]٢٥:الفتح[ ﴾    ﴿ :ىالَ قول اهللا تع:فمن االحتباس

  .وساحب م:أي
       ﴿: ي إسرائيلى عن بِنالَاهللا تع قول :ومن اللزوم

م سيالزمون عبادة هي هذه اآلية إخبار منهم بأن وِف.]٩١:طه[ ﴾  
 . �العجل إلَى أن يرجع إليهم موسى 

أما ماعنفهو لزوم الْ: ى االعتكاف شرعسجد بقصد العبادة فيهم  . 
 . اتى م حت:أي: #T  اهللااهفَّوى تتح$: اهولُقَ
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بعد موته:أي:  اعتكف أزواجه بعدهثُم  . 
 "اعتكف: "���التعبري : #يِه ِففكَتي اعِذ الَّهانكَ ماَء ج؛اةَدغى الْلَّا صذَِإفَ$: اهولُقَ

 ألن لفظ ؛اة يدخل معتكفه لينفرد فيهد بعد صالة الغانَهنا يدل على أنه كَ
 . ى ذلكلَ عالٌّاضي دمالْ

J ْالمعنى اإلجياِلم : 
تخرب عِبي  أنَّلة ائشانَ كَج النيعتكف العشر األواخر من ر م؛انض 

 ،ىالَ اهللا تعاهفَّوى ت وأنه الزم ذلك حت،لتماسا لليلة القدر واجتهادا ِفي العبادةا
انه  كَ ماَء جرجى الفَلَّ إذا صانَ وأنه كَ، أزواجه الزمن ذلك أيضا بعد وفاتهوأنَّ

 .  وانفرد فيه للعبادة،الذي اعتكف
J ْفقه الديثح: 
  . وهو أمر متفق عليه،ةملَجة االعتكاف ِفي الْوعيشرذ منه مؤخي: أوالً
● لكن اختلفوا من ذلك ِفي مائلس : 
سجد ماختلفوا هل من شرط االعتكاف أن يكون ِفي الْ: ىسألة األولَمالْ
الذي تى فيه الْلَّصجمة والْعجم؟ة أم ليس من شرطه ذلكاع  
 لكن ، من شرط االعتكاف أن يكون ِفي مسجدور إلَى أنَّمهج الْبهذَفَ

خصصه ج م ة قليلة بِ   اع موهي  ،اجد األنبياء الثالثة        س  :   ومسجد الْ    ،ة كَّ مسجد م م  ة دين ،  
ى فيه لَّصمسجد ت لِّ زه ِفي كُ او ج فقالوا بِ   ،ور  مهج م الْ هفَالَ  وخ ،قدس  مومسجد بيت الْ    

 وأجاز ،ةعم واشترط بعضهم أن يكون ِفي مسجد فيه ج،ةاعمجة والْعمجالْ
بعضهم االعتكاف ِفي مسجد جموأجاز قوم للمرأة أن تعتكف ِفي مسجد ،ةاع 

  . وهذا القول ضعيف،بيتها
والذي يتريح ِلج:أنه إن د لَخِفي اعتكاف الر لْل اججم؛ةعو جأن  ب
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 ِفي از ج؛ة ِفي اعتكافهعمج تدخل الْم وإن لَ،ةعمجام فيه الْقَِفي مسجد تيكون 
مسجد جمةاع . 
  ؟از االعتكاف للمرأةواختلفوا ِفي ج: سألة الثانيةمالْ
ازه بشرط أن و قوم إلَى جبه وذَ،ازه إذا أمنت الفتنةو قوم إلَى جبهذَفَ

 ِفي الرواية الثانية من در ما وهدر ولكن هذا القول ي،رأة مع زوجهامون الْتك
  .#هدع بهاجوز أَفكَت اعثُم$: اهوِلقَ

والذي يترالْ أنَّ:يح ِلج ممنع من االعتكاف ِفي الْرأة تإالَّ،سجد وحدهام  
وبشرط أالَّ،حرمأن يكون معها م تضيق على الر ال الْجملني ِفي الْصألنَّ؛سجدم  

سجد وحدها أو مع م واعتكافها ِفي الْ،ربجرأة مأمورة باالحتجاب وعدم التمالْ
محرمها أو زوجها مع اإلضرار بالرال الْجملني ِفي الْصسجد ومضايقتهم أنَّم 

ذلك يختلف عا أُممرت به ويعرضا للفتنةه . 
أما زِبي اات وجفلمكانتهن ِفي الْجلن مجتع الذي كُمفيه انتفت الفتنة ن 
قِِّفي ح؛هنألن هلُّ كُنهنأم ات للمؤمننيه،والشرط الثالث أن تكون م تستة ر

حتى ال يي ذلك إلَى افتتاِنؤدا أو االفتتان ِبهاه . 
 ،ه صوممدقَتاالعتكاف أن ياختلف أهل العلم هل من شرط : سألة الثالثةمالْ

  ؟أو يكون معه صوم
 قوم إلَى أنه به وذَ،وم بالص قوم إلَى أنه ال يصح االعتكاف إالَّبهذَفَ

بدليل أنَّ؛ومليس من شرط االعتكاف الص ع مبن الْر اب طَّخ�ذَ نأن ر 
 والليل ،ي بنذره أن يوِفهرأم فَج النِبي لَأَس فَ،امرحسجد الْميعتكف ليلة ِفي الْ

ليس محالفَ،وم للص لَّدوم على أنه ال يشترط له الص . 
از قطع االعتكاف إذا أراد قطعه بعد أن واختلفوا ِفي ج :ةابعسألة الرمالْ

  ؟يدخل فيه
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وز جة إلَى أنه ياعمب جه وذَ،اءضاب للقَجور أجازوه من دون إيمهجفالْ
القَة بنيِبي   بدليل أنَّ؛اءضطَ قَجالنعاعتكافه بعد أن ب أ فيهد، اعتكف العشر ثُم 

 قضى اعتكاف العشر الذي جالنِبي ون ر عليه كَكُع أنه ي إالَّ،األول من شوال
 .  واهللا أعلم،تركه

  ؟ى يكونكف متعتمول الْخاختلف أهل العلم أيضا ِفي د: ةامسخسألة الْمالْ
جب عليه أن يدخل  أراد أن يعتكف العشر ين مور إلَى أنَّمهج الْبهذَفَ

ي هي سابقة لأليام  اللياِل ألنَّ؛مس من يوم العشرينوب الشرمعتكفه قبل غُ
ومحسة منهاوب،قَ فُذَ وبذلك أخاء الفتوىه.  

يوم كفه بعد صالة الفجر من عتكف يدخل معتم قوم إلَى أن الْبهوذَ
 مكانه الذي اَءاة جدغى الْلَّا صإذَ فَ،ا ِفي رواية عائشةم كَ،إحدى وعشرين

  .اعتكف فيه
 ناضي يدل على تأويل مم الذي هو صيغة الْ"اعتكف: "��� أن التعبري إالَّ

 فهذه العبارة ال . أنه يدخل معتكفه الذي اعتكف فيه لينفرد بهادرم الْنَّإ :الَقَ
 ن بعضهم بني مقر وفَ، دخوله هذا هو الدخول األول ِفي االعتكافتدل على أنَّ

ناوى شهر،وبني م نن اوى يوم،وباهللا التوفيق،ارد واالحتمال و . 
 ودعوز للمعتكف أن يج هل ي:اختلف أهل العلم :ةادسسألة السمالْ

  ؟وزج أم ال ي،ازةنج ويتبع الْ،ريضمالْ
ا إذا  أم،كف ذلكعتم إذا اشترط الْ إالَّ،ذه األشياءهاز ِلوجم الْد ع:والظاهر

 لُخد ي الَانَكَو$: ل بدليل قول عائشة ؛وز لهج ذلك ال يإنَّ فَ؛ يشترطملَ
 انأَ ويِه ِفيضِرمالْ وتيب الْلُخدي َألنِإ$: اه وقوِل.#اِنسن اِإلِةاجح ِلالَّ ِإتيبالْ
معأَالَ فَةٌ؛فَِكت لُأَسع نالَّ ِإهأَ ونا مةٌار# . 
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 ﴾     ﴿ :ىالَقال اهللا تع :ةابعسألة السمالْ
 هل هي :ة ِفي اآليةودقصمة الْراشبموقد اختلف أهل العلم ِفي الْ .]١٨٧:البقرة[
  ؟لتلذذاع غريه من أنواع امِج أو أنه يلتحق بالْ،طقَاع فَمِجالْ

  بعض أهل العلم أنَّركَ وقد ذَ،اتهمدقَة للجماع وماملَ اآلية شاهر أنَّوالظَّ
 فإذا ،سلمني كانوا ِفي أول اإلسالم الواحد منهم يذهب إلَى بيته وهو معتكفمالْ

    لقي امرأته ج امعفنهاهم اهللا      ،ا ه T الْ  وأخرب أنَّ  ، عن ذلك  مب اشر باالعتكاف  حرم  ة ت
 .  وما إلَى ذلك،ةم أوض،ةبلَ أو قُ،اعاماء كان ِجو س: أي،اهون من ألواِنبأي ل

 فِكتع يانَكَ$: اهوِل من قَ: أي، هذالذ من حديث عائشة ؤخوي: ثانيا
 ؛ةمرستة ماد عارى ص حتجالنِبي  من رركَ هذا األمر ت أنَّ.#ِراِخو اَألِرشعِفي الْ
 . #T اهللا اهفَّوى تتح$:  قالتاذَهوِل

از و ج.#ِهِدع بن ِمهاجوز أَفكَت اعثُم$: ا أيضاهوِلذ من قَؤخوي: ثالثًا
االعتكاف للناءس،قَ وقد تم الكالم على ذلك ِبدمي عن إعادتهغِنا ي . 
 االعتكاف ِفي  أنَّ.#انَضمر ن ِمِراِخو اَألِرشعِفي الْ$: اهوِلذ من قَؤخي: رابعا

رمانَضسن وِف،ؤكدةة م ي غري رمضان سنة مستوباهللا التوفيق،ةحب   . 
 

 

J@J@J@J@J 
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]٢٠٧[ع ناِئ عأَ$: ل ةَشنا كَهانتت رلُج  ِبيجالنِه وياِئ حض،و هو 
معِكتِفي الْف مِدِجس،ِه ويِفي ح جِترها يلُاِونها رأسه#  . 

ي ِرِفووٍةاي :$الَانَكَو ي دالْلُخ بيِلالَّ ِإت حاِإلِةاج ناِنس# . 
ي ِرِفوونَّأَ$ :ٍةاياِئ عالَ قَل ةَشكُنْ ِإ:ت نَألت دالْلُخ بيلْ ِلتحِةاج 

الْوِرمفَ؛يِه ِفيض ا أَمأَسل عنالَّ ِإهأَ ونا مةٌار# . 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الاالعتكاف ال يبطل ِبأنَّ: ديثح خوج بعض البدنر. 
J ْالمفراتد: 

 ويكون ، والتسريح يكون باليد أحيانا، تسريح الشعر:الترجيل: ترجل
 . باملشط أحيانا أخرى
 : أي،ةالية حملَ ج"وهي حائض: "ةملَ وج،الحالواو واو الْ: وهي حائض

 .ةالية حملَج أيضا الْ"وهو معتكف" وكذلك ،يضحا ِفي الْهال أنحوالْ
 لكونه ؛ا وهو دارهاهجر لَحتمان الْكَم ِفي الْ:أي  :#اهِترج ِفي حيِهو$: قوله

ياور الْجسجدم.  
 ىي إليها رأسه من الطاقة حتدِل يجالنِبي  معناه أنَّ: #هأسا رهلُاِوني$: قوله

ترلَجأو تسرحه، أو تغسله،ه  . 
 .  ِفي حال اعتكافه:أي: #تيب الْلُخد ي الَانَكَو$: اية األخرىوا ِفي الرهولُوقَ
 . ج للتربزمخر وهو كناية عن الْ، ىمستثن: ة اإلنساناجح ِلإالَّ
ي عنه  ة هنا ما كناجحالْود بقصمالْ: #ِةاجحلْ ِلتيب الْ لُخد َألتن كُنِْإ$ :اهقولُ

 . أوالً
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 . ريض فيهم الْال أنَّح والْ: أي،ةالية حملَجالْ: ريض فيهموالْ
 وأنا  فال أسأل عنه إالَّ:ة تساويملَج والْ، هنا نافية "ما": ل عنهأا أسمفَ

مةار . 
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
تخرب عل ةُائشأن ا كَهانفترجل ، وهي حائضجهللا خدم رسول ات ت 
 ألنه ؛اارهسجد وهي ِفي دمخرج رأسه إليها فترجله وهو ِفي الْنه يإيث حرأسه ِب

موع عليه الْمنخوج من الْرسجد باالعتكافم،وم منوع عليها الدول للمسجد خ
  .يضحبالْ

ا بأنَّوتِبي  خرب أيضجالنِلعتكفًا ال يدخل البيت إالَّ حينما يكون م حة اج
 ريض إالَّمل عن الْأ فال تس،اجتهاح ِلرما كانت ته وأن،-وهو التربز-اإلنسان 
وهي مة ِبارمعنى أنها ال تتاغَشل بالدوباهللا التوفيق،ول عليه والزيارة لهخ . 
J ْفقه الديثح: 
وج بعض رختكافه ِبف ال يبطل اعِكعتم الْديث أنَّحذ من هذا الْؤخي :أوالً

 .  بدنه
 فأدخل فيه ، يدخل مكانا مار أالَّذَقيس عليه ما إذا كان العبد قد ن :ثانيا

 . ةارفَّجب عليه كَ وال ت،بعض بدنه أنه ال يترتب عليه حنث
وج بعضه ر وأن خ،سجدموج من الْرخوجب لعدم الْ االعتكاف مأنَّ :ثالثًا

 . ميعهوج جرى خال يترتب عليه ما يترتب عل
 يكون ذلك  لكنه بشرط أالَّ،اذ الشعر للمسلمخة اتذ منه سنيؤخي :رابعا

 . جة رسول اهللا  بل اتباعا لسن،سلمنيمتشبها بغري الْ
  ؟ كيف يعرف ذلك:فإن قيل :خامسا
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 وأعفى ، وفرق من الوسط،ى اإلنسان شعراعرف بالقرائن فإذا رب ي:نقول
 . والعكس بالعكس،ةة ومن أهل السنريد السن عرفنا أنه ي؛ شاربهص وقَ،تهحيِل

 هكرم ينبغي له أن ي؛ شعراذَخ من اتديث أنَّحذ من هذا الْؤخي :سادسا
 .  وما إلَى ذلك،بالترجيل والدهن

اء ِفي ساز استخدام النو ج.#ضاِئ حيِهو$: اهوِلذ من قَؤخي: سابعا
 . ي إسرائيلِننع على با ممسلمني كَممنع ذلك على الْ وأنه ال ي،يضحالْ

اثامن: يوِلذ من قَؤخاه :$الَانَكَو ي دالْلُخ بيِلالَّ ِإت حاِإلِةاج نأنه  .#اِنس 
يجوز خوج الْرمكف من الْعتا عن    انَ وإن كَ،سجد لقضاء حاجته ِفي بيتهمبعيد 
 . سجدمالْ

وز للمعتكف أن يذهب ج وأنه ال ي،صرحذ من هذا االستثناء الْؤخي: تاسعا
 .  بل يؤتى به إليه،إلَى البيت لألكل والشرب

كف عتموج الْروز خج أنه ي.#اِنسن اِإلِةاجح ِلالَِّإ$: اهوِلذ من قَؤخي :عاشرا
 .  أو ما أشبه ذلك، االستنابةفيها تصح  الالَِّتيات اجحة من الْوررت إليه الضعا دمِل

احيض داخل رود مج لعدم وجالنِبي ن ما ِفي زذَ هانَإذا كَ :رشادي عحالْ
حائط الْوماجدس،ا اآلن فبوجود هذه الْ أمماحيض ينتفي كون قَراء الْضحة ال اج
يمكن أن يتفإنه ، ِفي بيتهن منها اإلنسان إالَّكَّم سي تن من قَكَّماء الْضحة ِفي اج

 .  وج إلَى بيتهرخوز له الْجا فال يذَى هلَ وع،سجدممرحاض الْ
 الَ فَ؛يِه ِفضيِرمالْ وِةاجحلْ ِلتيب الْلُخد َألتن كُنِْإ$: اهوِلقَِفي : رشي عالثاِن

ريض مة عيادة الْوعيشرم مدك عذ من ذلؤخي. #ةٌارا منأَ والَّ ِإهن علُأَسأَ
 رأي     وهذا ، م دقَا ت  م  إذا اشترط كَ    إالَّ، ائز ن ج ويقال أيضا هذا ِفي تشييع الْ            ، للمعتكف  
 .  وباهللا التوفيق، قياسا على االشتراط ِفي اإلحرام-ىالَ اهللا تعرِحمه-ابن تيمية 
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]٢٠٨[ع نع مرالِْن ب لْقُ$ :الَ قَ� اِبطَّخت:ي ا رِإ، اِهللاولَس ي كُننت 
ذَنرِفي الْت ِلاِهجأَنْ أَِةي عِكتلَف ةًلَي -ي ِرِفووٍةاي :ياوِفي الْ-م مالِْدِجس ح؟  اِمر
 .#كِرذْن ِبِفوأَفَ: الَقَ

لَومكُذْ يرب عضالر اةو: "يوام"،لَ" الَ وةًلَي" . 

<|†�Ö] 

J لْموضوع ا؟هل يشترط لالعتكاف صوم أم ال: ديثح 
J ْالمفراتد: 
ي كنت نذرت ِفي الْإنجالْ :ةاهليماد بالْراهلية ما قبل اإلسالمج،لَ وعا ذَى ه

فإن نذر عمبن الْر اب طَّخ�ا كان قبل إسالمهذَ ه . 
: ةايوي ِر وِف، ِفي ليلة: أي: ليلة،نا االعتكافع مرقد م: أن أعتكف ليلة

$ياوِفي يوم ِفي الْ: أي.#م سجد الْمرامح. 
 .  واليوم أو الليلة ظرف زمان فيه، ظرف مكان لالعتكاف:امرحسجد الْمالْ

 . ورنذُماد به الْرطلق وي والنذر ي،كورنذُمود أوف ِبقصمالْ: #كِرذْن ِبِفوأَفَ$: قال
J ْالمعنى اإلجياِلم : 

استفتى عمبن الْر اب طَّخ�  ِبيألنه كان نذر اعتكاف ليلة ِفي ؛جالن 
 .  أن يوف بنذرهجالنِبي  هر وأنه أم،ةاهليجن الْمام ِفي زرحسجد الْمالْ

J ْفقه الديثح: 
● يذ من الْؤخحديث مائلس:  

 هذا النذر  رذَ ن�اب طَّخر بن الْمن عإ إذ ؛افرصحة النذر من الكَ: أوالً
ى لَ وع،ي بنذرهفِّو أن يجالنِبي  هرأم فَ،جالنِبي  فسأل ، بهفو يماهلية ولَجِفي الْ
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ا فيؤخذ من هذا الْذَهافرديث صحة النذر من الكَح،حل خالف وهذا م . 
ار فَّ الكُ هل أنَّ: وهو،ةي على مسألة أخرى أصوليسألة تنبِنموهذه الْ :ثانيا

مخريعة كَاطبون بفروع الشما همم اطبون بأصوِلخِفي هذه الْ؛اه سألة خالف م
  ؟أيضا

اجحوالر:أن هم ماهللا أخرب عن الكافرين  ألنَّ؛اطبون بالفروع واألصولخ 
أنهالْ[ ﴾...          ﴿: سألونم ي٤٣-٤٢:دثرم[ .

ى لَالة ع وكذلك الص،وع ال من األصولرمن الفُ دعسكني يِم وإطعام الْ،اآليات
رأي منال ي ارى تركها كفر . 

 وهل يصح منه ؟اء بهفَجب عليه الو يلْه فَ؛ النذر من الكافرحإذا ص: ثالثًا
؟اء بالنذرفَالو  

ا هو م ويصح بعد اإلسالم كَ، كافرااماء به ما دفَ ال يصح منه الو:ابوجالْ
 . �اب طَّخر بن الْمة عال ِفي قصحالْ

: سلمم ِفي رواية ِلدر وو.)١(#ةًلَي لَفِكتع أَنْأَ$ :ةورشهمة الْايوالر: رابعا
$ياوم#.ومن أجل الر ى استدل بالْاية األولَوحى أنَّلَديث عيام ليس شرطًا ِفي  الص

 د إلَى أنَّمب الشافعي وأحهذَ فَ؛سألةمة ِفي هذه الْ وقد اختلف األئم،االعتكاف
                                                 

إذا نذر ِفي : وِفي باب ،)٢٠٣٢(برقم ، االعتكاف ليالً: باب، اب االعتكافالبخاري ِفي كت) ١(
إذا نذَر أو : باب ،النذوركتاب األيمان وي  وِف،)٢٠٤٣(رقم ، الْجاهلية أن يعتكف ثُم أسلم

 ورواه ِفي كتاب .#ةلَيلَ$:  كلها بلفظ)٦٦٩٧(برقم ، حلَف أالَّ يكلم إنسانا ِفي الْجاهلية
 يعطي الْمؤلفة قُلوبهم وغريهم من فرض الْخمس جما كان النِبي : باب، فرض الْخمس

 ﴿: قول اهللا تعالَى: باب، وِفي كتاب الْمغازي .#ماوي$:  بلفظ)٣١٤٤(رقم ، ونحوه
 يقيد بيوم ملَو ،)٤٣٢٠(برقم . ﴾       
 .وال ليلة
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؛يام ليس بشرط ِفي االعتكافالصِبي  ى ذلك بأنَّلَ مستدلني عقَجالن ى ض
االعتكاف ِفي شولَ،)١(الو ميرد أنه ص قَالَِّتي تلك األيام ام ى فيها االعتكافض، 

ى لَ عسي لَ:الَقَ$ :اكم ِفي االعتكافح الْاهواس الذي ري حديث ابن عبوِف
  .)٢(#ِهِسفْى نلَ عهلَعج ينْ أَالَّ ِإامي ِصِفِكتعمالْ

ا ذَه واستدل ِل،يام يشترط لالعتكاف الص: مالك وأبو حنيفةالَوقَ :خامسا
اهللا     ِفي سنده عبد      ألنَّ ؛ وهو حديث ضعيف      . # ماو  ي مص  و ف كِ تاع $ : ديث  حب بِ  ذه مالْ
صدوق  . الليثي    : ويقال   ، اعي  زخ ابن بديل بن بشر الْ        : ويقال له    ، بن ورقاء   بن بديل     ا
من الثامنة،خطئي  . 

 ِفي  ألنَّ؛ وهو حديث ضعيف أيضا.#اٍميِص ِبالَّ ِإافكَِت اعالَ$ :ديثحوِب
سنده سفيان بن حسين بن حدن أبو سمحأو أبو الْم حثقة ِفي غري الزهري ،نس 
 ، ِفي أول خالفة الرشيد: وقيل،هديم بالري مع الْات م،ةابعمن الس ،باتفاقهم

                                                 

 االعتكاف :ي بابوِف، )٢٠٣٣(رقم  ،اءس اعتكاف الن:باب ،البخاري ِفي كتاب االعتكاف) ١(
ِفي ش٢٠٤١(رقم  ،الو( ،سجد: وِفي بابب األخبية ِفي الْمررقم ، ض)وِفي ، )٢٠٣٤
 ،ومسلم ِفي كتاب االعتكاف، )٢٠٤٥(رقم ، من أراد أن يعتكف ثُم بدا له أن يخرج: باب
 والترمذي ِفي كتاب ،)١١٧٣(رقم  ،عتكفهي م أراد االعتكاف ِفنى يدخل مت م:باب
باب،ومالص :م اَءا جِفي االعتكاف إذا خ روالنسائي ِفي كتاب ، )٨٠٣(رقم  ، منهج
 ما : باب،يام ِفي كتاب الصهوابن ماج، )٧٠٩(رقم  ،اجدسماء ِفي الْبِخ ضرب الْ،اجدسمالْ
االعتكاف وقَئ فيمن يبتداَءج ومالك ِفي كتاب ، )١٧٧١(رقم  ،اء االعتكافض

 : باب،وم داود ِفي كتاب الصووأب، )٦٩٩(رقم  ،اء االعتكافض قَ: باب،االعتكاف
 ).٢٤٦٤(رقم ، االعتكاف

 ولفقهاء .اهجرخ يم ولَ،ا حديث صحيح اإلسنادذَ ه: وقال،)٤٣٩ /١(اكم حمستدرك الْ) ٢(
قَالكوفة حديثان ال يان هذا الْاومرب ِفخي عالَدة الراةو،ور مله الذَّز م(ي عالمة مسلم ِبه(، 

 ).النجمي( .صح يم هذا ما لَضار وع:وقال
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 . )٢٤٣٧(تقريب رقم  .’ا .روى له مسلم واألربعة
 ،ِفي حديثه عن الزهري ضعف  فإنه؛وإذا كان ثقة ِفي غري الزهري: قلت

ث ديحا الْذَ هإنَّا فَذَى هلَ وع، وحديثه هذا عن الزهري، باتفاق:افظح الْالَقَ
  .ضعيف أيضا

أما حديث ابن عبابقاس الس،سلم كَ فسنده على شرط مالْالَا قَم اكمح، 
افقه الذَّوويِبه،لَ وعحيحى هذا فإنه ال يشترط لالعتكاف صيام على القول الص.  

اسادس :يِبي ذ من قول ؤخجالنلع مبن الْر أَ$ :�اب طَّخِبِفو ِرذْنك# . 
 فإنه ،افر ِفي حال كفره من كَلَصد ح قَانَى ولو كَ حت،وفاء بالنذروجوب ال

ياء بعد اإلسالمفَجب عليه الو،ي ذلك حديث بل وِف،اس على ذلك القربقَ وت، 
 أَرأَيت أَشياَء كُنت أَتحنثُ ،يا رسولَ اهللا$ :وهو حديث حكيم بن حزام أنه قال

 :جالنِبي  فَقَالَ ؟ فَهلْ فِيها ِمن أَجٍر؛ ِمن صدقٍَة أَو عتاقٍَة وِصلَِة رِحٍمِبها ِفي الْجاِهلِيِة
#أَسلَمت علَى ما سلَف ِمن خير

)١(.  
سألة فهي ما هذه الْ أم،فرها ِفي حال كُهمدات قَاعا ِفي طَذَ ه:فإن قيل

  .اهقبل اإلتيان ِب وأسلم ،فرهطاعة التزم فعلها ِفي حال كُ
 يدل على إنفاذ .#كِرذْن ِبِفوأَ$: ابطَّخ بن الْرم لعجالنِبي  قول إنَّ: وأقول

فرهال كُما التزم به ِفي ح،فره لَال كُ لكنه لو أنفذه ِفي حمن  ألنَّ؛ يصح منهم 
                                                 

ي كتاب  وِف،)١٤٣٦(رقم  ، أسلمثُمرك ق ِفي الشدص تن م: باب،البخاري ِفي كتاب الزكاة) ١(
 : باب،ي كتاب العتقوِف، )٢٢٢٠(رقم  ،ي وهبته وعتقهرِبحملوك الْم شراء الْ: باب،البيوع
 ثُمرك  ِفي الشهمِح رلَص ون م: باب،ي كتاب األدبوِف، )٢٥٣٨(رقم  ،شركمعتق الْ
ل الكافر إذا أسلم م بيان حكم ع: باب،انمومسلم ِفي كتاب األي، )٥٩٩٢(رقم  ،أسلم
 ).١٢٣( رقم دم وأح،بعده



  > ��������د��������א����م

 

٣٠٧ 

 .  وكذلك القبول، اإلسالم:شرط الصحة
العتكاف أقل من يوم كامل ومن ليلة از اواختلف أهل العلم ِفي ج: سابعا

 ؛ ونوى اعتكاف ساعة،سجدم ِفي الْسلَ ألنه إذا ج؛ة فأجازه بعضهم بالني:كاملة
  .ف ِفي ذلك آخرون ومنعوهالَوخ، ةاعترب ذلك عباد

 ؛ ما شرع أصله بيوم أو أكثر ألنَّ؛ هو األصح-فيما أرى-والقول األول 
 .  وباهللا التوفيق،فال مانع من شرعيته بأقل من يوم
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]٢٠٩[ع نِف صِبةَي ِتنح يالَ قَل )١(يانَكَ$ :ت  ِبيجالنم عفًا  ِكت
ا هنكَس مانَكَو-ي ِنبِلقْيي ِلِع مامقَ فَ،بِلقَن َألتم قُثُم هثتدح فَ،الًي لَهورز أَهتيتأَفَ

أُاِرِفي د سةَام ِنبز فَ-ٍدي مرر ِمِنالَج اَألن نلَ فَ،اِرصمأَا ريا رأَج  اهللاولَس سرا ع
  اِهللاانَحبس: االَقَ فَ.يي حتن ِبةُيِفا صهن ِإ،امكُِلسى ِرلَع :جالنِبي  الَقَ فَ،ِيشمِفي الْ

يا رنَِّإ: الَقَ فَ!! اهللاولَسالش انَطَيي ي ِمِرجنِن ابآد مم جرِمى الد،و إنِشي خنْ أَيت 
ِذقْيكُوِبلُ ِفي قُفما شأَ-ا رالَ قَو: شئًاي# . 

ي ِرِفووأَ$: ٍةاينهاَءا جتت زورهِفي الِْهاِفكَِت ِفي اع مِفي الِْدِجس عاَألِرش ِراِخو 
 ،اهبِلقْا يهع مجالنِبي  امقَ فَ،بِلقَن تتام قَثُم ،ةًاع سهدن ِعتثَدحت فَ،انَضم رنِم
حذَى ِإتلَا بغتب الْاب مِعِدِجس ندأُاِب ب ملَ سةَم ...#. كَ ذَثُمرِبه معناه.  

<|†�Ö] 

J ْموضوع الزيارة الْ:ديثح رأة للمعتكف وخروجه معها ليؤنسهام. 
                                                 

)١ (صفية بنت حومن ذُ،ي إسرائيلمن شعب بِن، لبن أخطب هي صفية بنت حيي : يي ة ري
، جالنِبي ات وجت مع إحدى زماصخا تما لَه الدليل على ذلك أن،� هارون بن عمران

 .#ج  د م حي م   ِجو ز و  ، ىوس ي م   م ع و  ، ونُ ار ي ه   ِب أَ  : ي ولِ قُ$ : جالنِبي   ا  ه  فقال لَ  ،فافتخرت تلك عليها    
 جالنِبي ي  وقبل أن يأِت،اه لَم وكانت قد تزوجت بابن ع،ا فسبيت يوم خيربريا خهأراد اهللا ِب

 ِفي طَقَ سرم القَ أنَّةَحاِرب الْتيأَر$:  فقالت له، فأصبحت تقص على زوجها،ِفي غزوة خيرب
 فلم تلبث .#ِبرع الْكِلدا ممح منينمت ت:الَقَ و،ِماتخالْا ِبههج وجى شتا حهمطَلَ فَ.يِرجِح
  .يملة من سِب فسبيت من ج،يش على األبوابجى أصبح الْ حت قليالًإالَّ

 . #ةًداِح وذْ خ فَبهاذْ$:  فقال،يب يطلب جارية من السجالنِبي ي أتى ويذكر أن دحية الكلِب
أو أنها خرت ِفي نصيبهج،لكنت حيي ال تصلح إالَّ صفية ب:جي ِب فقيل للن .عي  فأمر به فد
 ، عتقها صداقهالَع وج، وتزوجهاج أعتقها رسول اهللا ثُم ، غريهاذْ وخ، هذهع د: وقال،له

توفيت ِفي زن معاوية م�. 
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J ْالمفراتد: 
حءبيا: ييين مع ضالْم موهو ، وتشديد الثانية،ى وفتح الياء األولَ،ةلَهم 

ي النضريِنكان رئيس ب . 
ألعود:أي:  قمت ألنقلبثُم .  
  .يي إلَى بيِت لريجعِن:أي: ي معي ليقلبِنامقَفَ
ائما معه كونه قَ ل؛جالنِبي  اًء من ي ح:أي: اأسرع جا رسول اهللا أيا رملَفَ
 ، يوالتأنفق  امشيا بالر   ، على هينتكما    :ي  يعنِ .# امكُِلسى رِ لَع$: ج النِبي   الَقَ  فَ،امرأته 

 . - زوجته :يعِني- ة بنت حييا صفيهنإف
مكن أن يسبق إلَى الوهم ظن السوء  وهل ي:يتعجب يعِن:  سبحان اهللا:فقاال

نه من ابن كَّ اهللا م أنَّ: أي.#ِمى الدرج مم آدِن ابِني ِمِرج  يانَطَي الشنَِّإ$:  فقال،بك
 . وقرى العآدم فهو يدخل إلَى القلب وإلَ

وإني خأي:شيت :خفت أن يقذف ِفي قلبكما ش ي  ظن سوء ِب: أي،ار
فتهلكان بسيِبب . 
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
تخرب صفيل ة بنت حييأن هِبي اءت إلَى ا جوهو معتكف ِفي جالن 

ا هعشي معها يامقَ فَ،ت لتعود إلَى بيتهاام قَثُم ،ةاع فتحدثت معه س،سجدمالْ
: امه لَالَقَ فَ،اع أسرجا رسول اهللا ا رأيملَ فَ، رجالن من األنصاررم فَ،ويؤنسها

$ى ِرلَعكُِلسأي.#ام :ا ِفي الْ تأنيإ فَ؛شيمنما هي زِتوجي صاالَقَ فَ،ةفي :$سبانَح 
ي خشيت أن يقذف  إن: فقال، وهل يتطرق إلَى الوهم ظن السوء بك.#!!اِهللا

الشيطان ِفي قلوبكما شيا فتهلكان بسبِبر . 
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J ْفقه الديثح: 
  :ديثحيؤخذ من الْ ●

 . كفعتمرأة لزوجها الْماز زيارة الْوج: أوالً
 . دثه معهاحث معه وتدحاز التوذ منه جؤخي: ثانيا
 .  وتأنيسه بالكالم معه،كف للزائرعتماز تشييع الْوذ منه جؤخي: ثالثًا
ان يطَ الش ذلك ألنَّ؛ةانييطَاطر الشوخوم الْجذ منه االحتراز عن هؤخي: رابعا

كَّقد مفَ، اهللا من اإلنساننه هو يجري منه مجرِب؛مى الد مى أنه يدخل ِفي عن
العوقر،ا دخوله ِفي القلب أم،وت فذلك ِم، ووسوسته إليه،كنه منهم ا نطق به م

         ﴿: ىالَ حيث يقول تع؛مريالقرآن الكَ
            

 . ]سورة الناس[ ﴾    
 انَ فإذا كَ،ة ال تؤمن على العبدانييطَة الشسسو الوذ منه أنَّؤخي :خامسا
 . ىرهم من باب أولَيغ فَ؛ عليهم منهانؤم يم لَجالنِبي أصحاب 

 :اوس تنقسم إلَى قسمنيس الوأنَّ :سادسا
١- وساوس عفَ،ةابر هذه ال يحب عليها العبداس.  
٢- وساوس ثابتة قد تؤدي باإلنسان إلَى الشفَ،ك ذهه الوسجب اوس ي

على اإلنسان أن ياول قطعها عن نفسه بذكر اهللا حTإنَّ فَ؛انَيطَ الشي خس إذا ن
 ، وقراءة القرآن، فليكثر من ذكر اهللا؛ بشيء من ذلكسح أَنم فَ،كر اهللاذُ

يطَوليستعذ باهللا من الشجيمان الر،ولينفث عن ي اره ثالثًاس، ثُمأس لين ه أل رب
يطَيعيذه من الشجيمان الر.  
اهد من الْوالشزيارة الْ:ديث لباب االعتكافح وخروجه ،رأة للمعتكفم 

 . وباهللا التوفيق،معها ليشيعها
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 .صد القَ:ةغ لُجحالْ
 : أي،وصخصوص على وجه مخصحل موص إلَى مخصقصد م: وشرعا

 ،جحة ِفي أشهر الْمر أو العجح ألداء فريضة الْ؛هاك حولَاسنمة والْعبقصد الكَ
ام رح هو القصد إلَى بيت اهللا الْجح فإذا كان الْ،جحوالعمرة داخلة ِفي اسم الْ

لَعى وجه مخصوص بأن يتجد من الْرمخيط ويإنَّ فَ؛يلبالع ة داخلة ِفي ذلكمر، 
ن ما زهة ليس لَمر والع،ددحن مم له زجح الْ أنَّ إالَّ، يشملهادح هذا الْى أنَّمعنِب
محدد،بل كل الز ن وقت لَماه.  

 :ورمهج الْ كانت على أقوال أرجحها عند؟ى متجحوقد اختلف ِفي وقت فرضية الْ
 على -اهللا رِحمه-ي اِننعن الصند وقد د، بعد ذلك: وقيل،أنه فرض ِفي سنة ست

نة ة عن السرتأخ كانت مجحة الْرضيا يدل أنه يرى أن فَموع ِموضمهذا الْ
السةادس.  

 وكانت ،ةادسنة السرض ِفي الس فُجح الْ فإذا قلنا بأنَّ،يال تناِف: وأقول
كَّمفقد امتنع أداء الْ؛ارفَّحت سيطرة الكُة ِفي ذلك الوقت ت حبعد الج ة فرضي
مب؛رةاشلعدم ت ِبي ن كُّممن أداء الْجالن حِفي ذلك الوقتج .  

د كانت العرب غريت الْقَة فَكَّوبعد فتح محجع ما شراهللا على لسان ع 
بكر   فأرسل أبا    ،شركني مائد الْ و  البيت من ع رهطَ  أن ي جالنِبي    فأراد  ،�إبراهيم   
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ا على الْنة التاسعة ِفي السأمريحج،وفيه إشعار بواليته بعده على سبيل اإلي اء ال م
  .التنصيص
أرسل علثُم ؛�ي طالب  بن أِبيلينبذ عهد م له عهد من الْن ؛شركنيم 
 ،اةراف بالبيت عو وليمنعهم من الطَّ؛امرح بيت اهللا الْجشركني من حموليمنع الْ

لك أو األمري هو أقرب مي عن الرئيس أو الْؤد الذي ية العرب أنَّادانت من عوكَ
  . بذلك�ي طالب  بن أِب فأرسل علي،الناس إليه
 جيأت األمور حه وت،شركني وما أحدثوهماسك من الْنمت الْرهطَا تملَفَ
       ﴿: اتفَر وأنزل اهللا عليه بع،جالنِبي 

 بضعة وتسعني يوما عش بعد ذلك إالَّ يم ولَ.]٣:ائدةمالْ[ ﴾   
  .-صلوات اهللا وسالمه عليه-ه  انتقل إلَى جوار ربثُم ،فقط

ي   تناِف والتنفيذ ِفي سنة عشر ال         ،  ِفي سنة ست   جح ة الْ  رضي  فَونَ  كَهم أنَّ   موالْ
ا ملَ فَ،انعوم يوجد من الِْلما التنفيذ لعدم إمكانه قبل ذلك رأخ فقد ت،بينهما
  . وباهللا التوفيق،جح إلَى الْج راد ب الْموانعأزيلت

 

J@J@J@J@J 
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]٢١٠[ع نع اِهللا ِدبِن بع نَّأَ$: ب اٍسبر ج اهللا ولَس قَّوَألت ِله 
 ِلهَأل و،ِلاِزنم الْنَر قٍَدج نِله وَأل،ةَفَحج الْاِم الشِلهَأل و،ِةفَيلَحا الْ ذَِةينِدمالْ
 ،ةَرمعالْ ِو أَجح الْادر أَنم ِمنِهِله أَِري غَن ِمنِهيلَى عت أَنمِل ونه لَن ه،ملَملَ يِنميالْ
ومانَ كَنِل ذَونَ دِم فَ؛كنح أَثُي نأَش،ح ى أَتلُهِمةَكَّ م نةَكَّ م# . 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الالْ:ديثح ماقيت الْوكَمةاني. 
J ْالمفراتد: 
اء الوقت     و س ،حديد الشيء بالوقت       فالتوقيت هو ت   ،د د ح:أي  : #تقَّ و$ : قوله  

  .ةرموالع جة بالنسبة للح    اني  كَم اقيت الْ  وم الْ :اد هنا   رم والْ  ،ي انِ مي أو الز  انِ كَ مالْ
باسم اآلن  وهو ما يشتهر ،ة ستة أميالدينممكان يبعد عن الْ: ةيفَلَحذا الْ

   ".أبيار علي"
  ف ح جت ا السيل ة ألنَّحفَ جيت الْم  وس،مكان قريب من رابغ   : #ةفَ حج الْ $: قوله 

ة كَّا تبعد عن مهنإ : وأهل العلم يقولون،أهلها ِفي بعض األزمنة وهي مهيعة
ثالث ماحلر . 
ل ب ج.البع قرن الثَّ:القَ وي،ازلنمن الْرقَ: #ِلاِزنم الْنَر قٍَدج نِلهَألو$: الَقَ
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ومكان ميشتهر اليوم بالسيل أو وادي السيل،وفعر ،وي ححرم ِلاذيه وادي ممن 
  .هدىي على طريق الْيأِت

لَوألهل اليمن يملَم :ي سعدائف وبِنزل من جبال الطَّيلملم واد ين،وي مر 
ا حتغربى يصب ِفي البحر األحوهل االسم ِل،رم ا الوادي أو ِلذَهبل كان فيه ج

ِفي مكان يسمى بالسةعدي،ِجحثنا مع أهل تلك الْ ولقد بفوجدناهم ،ة وسألناه 
ا يذكرون أنَّجوليس للمكان الذي كان ، هو اسم للوادي"يلملم" اسم ميع 

  .انمم الزديمعروفًا من قَ
 بأن رر قَ- اهللارِحمه-ي العام الشيخ عبد العزيز بن باز فِتم الْرر قَانَولقد كَ

ياذى الْحكان الْمذكور ِبمما يحسفلت الْ األطِّاذيه على خمدعب،وخ رت لَجة جن
 بأن  - اهللارِحمه- بعد ذلك اقتنع الشيخ ثُم ، وعمل فيه مسجد،اناكَت مرروقَ

 وكان بني ، نفذ هذا وفعالً،سجد جنوبهم وأمر أن يعمل الْ،اتيقَِمالوادي هو الْ
ج بعد رعت الوادي ي ذلك ألنَّ؛ي ما يزيد على عشرة كيلواتالتحديد األول والثاِن

السة إلَى جهة الْعدينوب جاثُميعتدل غرب .  
  وأخربنا كثري منهم أنَّ، بدون ياءملَمون الوادي لَمسة ينطقَموأهل تلك الْ

 .  األحمرائف كما يقولون إلَى البحروع الطَّلُا الوادي من ضذَههذا االسم ِل
 ولقد أنكر ابن ،اتهِجاقيت ألهل تلك الْومذه الْ ه:أي: #نه لَنه$: قوله
ال قَاألصل أن ي : وقال"نهلَ"ؤنث ِفي موق ضمري الْح لُ- اهللارِحمه-دقيق العيد 

"هلَن هِج ألهل تلك الْ" أي".مقال،اته :وقد و ردذلك ِفي بعض الر واتاي.  
 ضمري "نه" :القَ وهو أن ي،حمل صحيحة مورشهموللرواية الْ: قلت

للملَ" و،اقيتوهوالْ، ضمري للجهات"ن ماد به أهلهار.  
ختص اقيت ال توم تلك الْ أنَّ:أي :#نِهِله أَِري غَن ِمنِهيلَى عت أَنمِلو$: قوله
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 .  بل لو أتى غريهم عليها لزمه اإلحرام منها،ات والنواحي فقطهِجبأهل تلك الْ
 وأنه ، أو العمرةجهذا تقييد لإلطالق للح: #ةَرمع الِْو أَجح الْادر أَنمِم$: قوله

 .  أراد النسكن مال يلزم اإلحرام إالَّ
 وهو ما يكون بني ،اقيتوم دون الْ:أي: #كِل ذَونَ دانَ كَنمو$: قوله

  .ةكَّاقيت وبني مومالْ
 . رهفَ ِفي سجر فمن حيث خ:أي :فمن حيث أنشأ

ىحت :الظاهر أنها للغةاي.  
ةكَّأهل م :يةكَّحرمون من م . 
J ْالمعنى اإلجياِلم : 

لقد يسفَ، اهللا على عبادهر جعل لإلحرام موكَاقيت موهذا بالنسبة  ،ةاني 
للعمرة ال حدفيه وال ت حديد بزنم،أم ا بالنسبة للحجفهو م ا بالْقيد أيضماقيت و
الزِح وعشر من ذي الْ، وذو القعدة، شوال: وهي،ةمانيِبي  وأخرب ،ةجأنَّجالن  
ذه الْهمِجاقيت ألهل تلك الْوهِلات ومأتى عليها من غري أهلها ِمن منريد الْ يحج  

والعمةر.  
أما منكان من زله من واء الْرموفميقات كل ،ةكَّاقيت فيما بينها وبني م 
منهم منزله حتكَّى أهل مة يحرمون من بهم إذا أرادوا الْوِتيحج،دوا ا إن أرا أم

العمروباهللا التوفيق،لِِّححرمون من الْة فهم ي  . 
J ْفقه الديثح: 
بط رت اإلحرام م أنَّ.#تقَّو$:  ومن قوله،ديثحذ من هذا الْؤخي: أوالً

 ذا :ةورذكُم وهي األماكن الْ،ة معارم والعج وهذا بالنسبة للح،ةانيكَاقيت مومِب
ا  تهقَّو وهل  ، وذات عرق ألهل العراق   ، ويلملم   ،ازل ن م وقرن الْ ،ة حفَ ج والْ ،ة يفَلَ حالْ
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رجول اهللا سقَّ أو وتها ع؟رمعلى خالف ِفي ذلك ي ي على صحة الِْننبديث ح
 .)١( أو عدم صحته،وعرفُمالْ

   ﴿: ىالَ وهي مأخوذة من قوله تع،ةانيماقيت الزومالْ: ثانيا
 عشر من   :أي-ة جِح وذو الْ، وذو القعدة، شوال:هي و.]١٩٧:البقرة[ ﴾

 ِفي غري هذه جح فال يصح اإلحرام بالْ،ج وهذا بالنسبة للح،-ةجِحذي الْ
 ؛ ِفي صباح يوم النحرصل إلَى مكة إالَّ يم ولَ، فيهاجح أحرم بالْن وم،األوقات
فإنه يتلَّحل بعموعليه الْ،ةر كَ،ج من قابلح مى به أمري الْا أفتمؤمنني عر م� 
  . وهبار بن األسود،ي أيوبألِب

ويدخل ِفي التوقيت أوقات زمانيكَة وموهي يوم عرفة،ةاني ،وليلة م ةفَلَزد، 
ىوأيام من . 

 أو جح وهو يقصد الْ،اقيت من غري أهلهاومى هذه الْلَ عر منم: ثالثًا
العم؛ةريقَِمحرم من الْ لزمه أن يات الذي مِبي  لقول ؛ عليهرجالن :$هلَن هنِل ومن 
 . #نِهِله أَِري غَن ِمنِهيلَى عتأَ

 فإنه :ةرم أوالعجحات بدون إحرام وهو يريد الْيقَِمز الْاوج تنم: رابعا
  :يلزمه واحد من أمرين

١-إم ا أن يعاتيقَِم إلَى الْود.  
٢-أو ي وعليه دم،انهكَحرم من م  . 

                                                 

)١ (النسائي ِفي كتاب ماسك الْنحرقم  ، ميقات أهل مصر: باب،ج)ميقات : وِفي باب، )٢٦٥٣
رقم ، مواقيت أهل اآلفاق: باب، وابن ماجه ِفي كتاب الْمناسك، )٢٦٥٦ (رقم، أهل العراق

 الَقَ. )١٧٤٢، ١٧٣٩(رقم  ،اقيتوم ِفي الْ: باب،اسكنموأبو داود ِفي كتاب الْ، )٢٩١٥(
 .)٩٩٩( اإلرواء . صحيح:-ه اهللامِحر-ي األلباِن
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ة خالف ِفي هذه الْولألئمسألةم،وهذا هو الر من أقواِلهمده األدلةاجح الذي تؤي .  
ة كَّ أتى إلَى من م أنَّ.#ةَرمع الِْو أَجح الْادر أَنمِم$: ذ من قولهؤخي: خامسا

طابني حف ِفي الْلَ وقد اختلف الس،يلزمه اإلحرام فإنه ال ؛ا وال عمرةجرد ح يمولَ
 يأتون ،ا من خارجهم يوميرحاهني الذين يدخلون إلَى الْكَّاشني والفَشحوالْ

ببضائع يبيعوناه، ثُمي عونَودإلَى م همازِلن.  
 ،ةرم وال العجح يقصدوا الْمم لَه ألن؛ أنه ال يلزمهم إحرام:والقول الصحيح

لَّوقد عقجارع  الشو وب اإلحرام بإرادة الْجحجوالع مةر . 
اسادس :يذ من قولهؤخ :$ومانَ كَنِل ذَونَ دِم فَ؛كنح أَثُي نأنَّ.#أَش م انَ كَن 
  .مرحارج الْ خانَزله هذا إذا كَ ميقاته منة أنَّكَّاقيت وبني مومبني الْ

 ؛مرح داخل الْانَ كَن م  أنَّ.#ةَكَّ من ِمةَكَّ ملُهى أَتح$: ذ من قولهؤخي: سابعا
فميقاته للحجزله من من،أم ا للعمة فأهل الْرحرم يِرحلَونَم كَ،لِِّحا من الْه ما أمر 

ا  هعد و،لِِّحلَى الْ ِإكِتخأُ ِبجرخا$: الرحمن حيث قال ألخيها عبد ةَائش عجالنِبي 
تِرحِمم نه نِباك عمةر# . 

هم وِتيا من به لَونَمِرحهل ي :ةرمة بالنسبة للعكَّاختلف أهل العلم ِفي أهل م: ثامنا
  ؟لِِّحأو من الْ
 قبا سمكَ- لِِّحوا للعمرة من الْمِرحجب عليهم أن يى أنه يلَور عمهجالْفَ
اس هذا ِفي ديث ابن عبح واستدلوا ِب، ِفي ذلك بعض أهل العلمفالَ وخ،-بيانه 
لون جعور يمهج والْ،ةرم والعجا للحاموجعلوه ع. #ةَكَّ من ِمةَكَّ ملُهى أَتح$: قوله

ذلك للحج،ا بالنسبة للعمرة فيجعلون اإلحرام لَ أمليجمعوا بني ؛لِِّحا من الْه 
 .  وباهللا التوفيق،مرح والْلِِّحالْ

J@J@J@J@J 
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]٢١١[ عنع ِدب ِناهللا بع منَّ أَ:ب رر الَ قَج اهللا ولَس: $أَلُِّهي لُه 
ي ِنغلَبو: الَقَ. ٍنر قَن ِمٍدج نلُهأَ و،ِةفَحج الْن ِماِم الشلُهأَ و،ِةفَيلَحي الْ ِذن ِمِةينِدمالْ
 . #ملَملَ ين ِمِنمي الْلُه أَلُِّهيو :الَ قَج اهللا لَوس رنَّأَ

<|†�Ö] 

J ْموضوع الالْ: ديثحماقيت الْوكَمةاني. 
J ْالمفراتد: 

ة عطف ريبة خملَ هنا ج"يهل": #ِةفَيلَحي الْ ِذن ِمِةينِدم الْلُه أَلُِّهي$: قوله
جد من قرن  ويهل أهل ن،ةحفَجم من الْ ويهل أهل الشا: أي،عليها ما بعدها

اد منه األمر رة فيما يريبخة الْملَج والتعبري بالْ،ن من يلملمم ويهل أهل الي،ازلنمالْ
اوارد ِفي القرآن كثري.  

٢٣٣:البقرة[ ﴾    ﴿: ىالَفمن ذلك قول اهللا تع[ . 
  .رضعن أوالدهن أن يجب عليهن ي: أي،اد به األمرر خرب ي.﴾﴿: فقوله

ىالَوكقوله تع :﴿             
 .﴾     ﴿: فقوله. ]٣:النور[ ﴾    
خرب يوِل؛اد به األمرر ا قال الْذَهجنَّإ :ورمهي الْاِن الزمحدود ال يوز أن ينكح ج
 نازع ِفي نة معازن وم،فيفوز أن ينكحها العجة ال يودحدمانية الْ والز،العفيفة
 .الهحة ِفي غري معازن م-ياِننعا كتب عنه الصمكَ-هذا 

ومعنهلى ي:ي ي بالْلبحجأو الع مةر . 
ا ذي الْأموالْ،ةيفَلَح وقرن الْ،ةحفَج مويلملم،ازلن :قَ فقد تم الكالم على هذه د

 . باس اهللا بن عب ِفي حديث عبد
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J ْالمعنى اإلجياِلم : 
ة كمِح الْ أنَّباس اهللا بن عب م ِفي حديث عبددقَي قد تاِلمى اإلجعنمالْ

وجب عليهم اإلحرام  يم إذ لَ؛ة من اهللا لعبادهمحا رهاقيت أنومِفي وضع هذه الْ
من بهذا تكليف ِب ألنَّ؛هموِتي مطَا ال ياق لو حفَلَّكَ فَ،لَصهاهللا ِبم مطيقونا ي  . 

 وادي :اها كان أقربم ورب،ةيفَلَح ميقات ذي الْ:ةكَّاقيت عن موموأبعد الْ
ق اإلحرام بإرادة لَّته عمح اهللا من ر وأنَّ،"ازلنمقرن الْ: "���ى مس أو ما ي،السيل

  ؛ حرم منهوز له أن يجإنه ي  ف؛ أتى على ميقات ليس ميقاتهن م وأنَّ،ةرم والعجحالْ
اقيت فيحرم وم كان دون الْن وم.#نِهِله أَِري غَن ِمنِهيلَى عت أَنمِل ونه لَنه$: لقوله
انهكَمن م . 
J ْفقه الديثح: 

قَقد تم فقه هذا الْد؛ديث ِفي الذي قبلهحفال ح اجوباهللا  ،ناة لإلعادة ه 
 . التوفيق

 

 

 

J@J@J@J@J 
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]٢١٢[ع نع ِدب ِناهللا بع منَّأَ$: ب رر الَ قَالًج :يا راهللاولَس ،ا   م
لْيبالْس مِرحِمم الثِّن الَ؟ قَاِبير الَ : ج  اهللاولُسلْيبقُ الْسمص،الْالَ و عاِئمم،الَ  و 

الساِورِتالَي،الْالَ و باِنرس،فَِخ الْالَ وأَالَّ ِإ،اف حالَد ِج يدن لَعلْ فَ؛ِنيلْيبالْس فَّخِني، 
لْوطَقْيعها أَمِملَفَس كَ الْنعبِني،الَ ولَ يبِمس الثِّن اِبيش ئًيا مسهز فَعأَانٌر وو رس# . 

ِبلِْلواِرخي :$الَوت نِقتالْب مةُأَر،الَ ولْ تبفَّ القُسازِني#.  

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح :ما يى الْلَحرم عحرم لبسهم. 
J ْالمفراتد: 

ا ال يلبس م ِبجالنِبي  ابجأَ فَ،يلِباستفهام طَ :حرم من الثيابمما يلبس الْ
  .ورصح ألنه م؛حرممالْ

ر مقصود به ب والصيغة صيغة خ، نافية"ال"يصح أن تكون : #سبلْ يالَ$: قوله
 ومثل ،ومزج م"يلبس"ا فيكون ذَى هلَ وع، ناهية"ال"صح أن تكون  وي،األمر

 ، ناهية"ال"صح أن تكون ي. #ةُأَرم الْبِقتن تالَو$:  ومثله أيضا،ذلك ما عطف عليه
 ويكون  ، نافية  "ال "صح أن تكون       وي ، الناهية    "ال :  "����وم  جز فعل م "تنتقب   " ويكون   
الفعل مافُروع،وهو خ بر مقصبه النهيود  . 
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ا الرأس دا عن مدميع البى جطَّ وهو ما غَ،مع قميصج: #صمقُالْ$: قوله
 قيل ؛ فإن كان مفرجا من األمام، يكن مفرجا من األمامملق والقدمني إذا لَحوالْ
  . قباء أو كوت أو مدرعة:ا فهو وإذا كان قصري،ة إذا كانت طويلة جب:له

 ،اتفَّ على الرأس لَف وهو ما لُ،ةامممع ِع ج:العمائم: #ماِئمع الْالَو$: قوله
  .خيطًا يكن ممولَ

  ... ألنه اسم أعجمي؛ثؤنر ويكَّذَ وي،اويلرمع سج: #ِتالَياِورالس الَو$: قوله
مع سروال  ويزعم أنه ج،ال يصرفه ِفي النكرة ن ومن النحويني م:الَإلَى أن قَ
  ".اححختار الصم" من ’ا .وسروالة

والسى نصف البدن األسفل بأن يكون له كُ طَّ هو ما غَ:اويلرفإن ،انم 
 . فوطة: قيل له؛ان بدون أكمامكَ

  . وهو ثوب رأسه منه،مع برنسج: #ساِنرب$: قوله
  .ى الكعبنيطَّ وهو ما غَ،ع خفمج: #اففَِخ الْالَو$: قوله
الوعفَرس والزان ر :هِم واحٍدكلِّا نبتان لِ م نورائحةما لونٌه .  
ال تنتالْقب لُّ وهو كُ،ى الوجهطَّ هو ما غَ:النقاب: رأةميط سج أو ِخ ما ن

ا به تغطية الوجه خمقصودوفيه فَ،ةاص تات للعينني والفم واألنفح  . 
 سواء ، الكفنيابر وهي ش،ازفَّالقفازان تثنية قُ: #ِنيازفَّقُ الْسبلْ تالَو$: قوله
  .حشوحشو أو بغري ممغطيت ِب
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
ألَسر لٌجر ج اهللا ولَسع ا يلبس الْمفَ،حرمم أجه اب-لَصات اهللا وسالمه و

 ،ورصحاح غري مبم والْ،ورحصوع ممنم الْ باعتبار أنَّ،حرمما ال يلبس الْم ِب-عليه 
  .جامع الكلم وي جن أوِتمة ِمكمِحاز والْجاب غاية اإليوجوكان ِفي هذا الْ
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J ْفقه الديثح: 
● يذ من هذا الْؤخحديث عدة مائلس:  
جيب  وي ،وح ر طمال الْ  ؤاب عن الس   و جي أن يعدل ِفي الْ     فتِ وز للم  ج أنه ي   : أوالً   -

عما يى فيه الْرصلَمحة إذا كان متا لَضمنها أحسن من السال الْؤمقَفَ، وحطرد 
ِبي ئل سجالنع ا يلبس الْمحرم من الثِّمفَ،ابي أجِبي  ابِبجالن ا ال يلبس من م

  .الثياب
 ريح ص ألنَّ؛ى عكسهال إلَؤريح الس عن صجالنِبي ول د عانَكَ: ثانيا -

السؤال عن شيء غري مفَ،ورحص أجِباب ما تتضن الْمصلَمحة للسفني لَّكَائل وللم
اموهو اإلفادة ِب،ع ا ال يلبس الْمحرمم . 

ديث حكر ِفي الْنع من لبس ما ذُم اتفقوا على الْ: ابن دقيق العيدالَقَ: ثالثًا -
 :ا أشار إليه بقولهم كَ،ى ذلكلَاس عقَالف فيما يِخ والْ،- بهحرصا هو م م:أي-

  .وه إلَى ما رأوه ِفي معناهداء القياسيون عهقَوالفُ
 ،حيط بالبدن كله أو معظمهخيط م ثوب ملِّه بالقميص على كُنب: رابعا -

فيؤخذ منه تم الفَحريايل الْنمنسالَِّتية وجتغطي بعض الب دولو ،حيطةً بهن م 
لُّكُ فَن إذ؛خيطةكانت غري ماطَ ما أحبعضو أو بالبدن أج ؛ أو ببعض البدن،عم 

فهو محرال اإلحرامم ِفي ح،اطَ فكل ما أحبعضو أو بالبدن م نسا أو م؛خيطًاوج 
فهو مال اإلحراممنوع ِفي ح . 

- اخامس :نبه بالعمأسى الرطَّ ما غَلِّى كُلَائم ع،س وخيطًا أو غري اًء كان م
خيطم،أو م نسا أو غري موجوجنس،فالرأس ال ت وز تغطيته ال بالكُجوال ،ةوفي 

 .  وال بغري ذلك، وال بالطربوش،ةام وال بالعم،ةاقيبالطَّ
- اسالْ: ادسمبس وهي ما ذكرود من النهي كل ما لُقص،أم ا ما رى لَفع ع
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حمل  أن ياج فيجوز للح،وعمن فإنه غري م؛المسا له مانَولو كَالرأس للحمل 
متعفشه -ه اع-لَ عوما لَ،أسهى ر مالمسه ِم يصد به التظليل على الرأس فهو ا قُم

بثوب مرفوع  )١(ا يظالنهان وأسامة بن زيد وبالل كَبطَ خجالنِبي   ألنَّ؛جائز
هذا أنَّ فيؤخذ من ،مسفوق رأسه من الشا لَ ممالمس الرأس ِم يصد به ا قُم

  .ائز ذلك جإنَّ فَ-ةيارة وسقف السلَّظَمكالْ-االستظالل 
- ا سابع  :  ه بقوله   نب : $ و الساوِ  ر ِتالَي #. لِّى كُ لَ ع م   فَ ، ببعض البدن    اطَ خيط أحا  م

يسى بالدكة أو الفوطة ِممما هو م؛حيطخيط ومفإنه م نمال اإلحراموع ِفي ح . 
غطاء     يكون   الَِّتي انس وما ِفي معناها من األثواب         رنع الب ذ منه م   ؤخوي:  ثامنا -

  .الرأس منها
مني من دى القَطَّم ومنع ما غَحري ت.#اففَِخ الْالَو$: ذ من قولهؤخي: تاسعا -

 ،ها أسفل من الكعبني ما كان من إالَّ،راميق وغري ذلكجارب والْوجاف والْفَِخالْ
 . كم النعل ولكن له ح،فخكم الْا ال يكون له حذَهفَ

 ن ِملَفَسا أَمهعطَقْيلْ و،ِنيفَّخ الْسبلْيلْ فَ؛ِنيلَع ندِج ي الَدح أَالَِّإ$: قوله: عاشرا -
يجد   ِلمن لَم    قطع الْخفني   جب  هل ي  : لةأ سم اختلف أهل العلم ِفي هذه الْ         . # ِنيبع كَالْ 

 يأمر م لَجالنِبي   ألنَّ؛جب ذلك أو ال ي، ِفي حديث ابن عمراَءا جم كَالنعلني
طَبالقطع حني خبالناس بع اتفَر،بل أج لبس الْاز وعلى ،ني من دون قطعفَّخ 

هذا فهل يحل الْمحديث األخري الذي كان بعوالذي ذكر مطلقًا-ات فَر-ي ل حم
ى الْلَعمفيجب قطع الْ،دقي ني ِلفَّخملَن مجد نعلني أم  ال؟ ي 

                                                 

، )١٢٩٨(رقم  ،بة يوم النحر راكباقَة العمر استحباب رمي ج: باب،جحمسلم ِفي كتاب الْ) ١(
والنسائي ِفي كتاب ، )١٨٣٤(رقم ، ِفي الْمحرم يظلل: باب، وأبو داود ِفي كتاب الْمناسك

جاسك الْحنحرم: باب، مار واستظالل الْم٣٠٦٠ (رقم، الركوب إلَى الِْجم.( 



א�
�	����م������ <  
٣٢٤ 

 اإلمام ة عنورشهمة الْايو وهي الر،ابلةنحي قالت الْ وبالثاِن،ورمهجباألول قال الْ
  .دسألة فيها أخذ ورم والْ،ي ناسخ لألولديث الثاِنح الْ ألنه رأى أنَّأحمد؛

 در وبعضها و،يداقَ مدر بعضها وجد أنَّة نريعلشوإذا نظرنا ِفي نصوص ا
الْ والغالب أنَّ،طلقًام مطلق محمى الْلَول عمد إذا كان الْقي؛كم ِفي ذلك واحدح 

 ؛وضع اآلخرم وسكت عنه ِفي الْ،وضع بقيد أو شرطن ِفي م إذا بيارع الشألنَّ
فهل يحل سكوته ِفي الْمأو ، فيؤخذ باألخري؛ي على أنه نسخ لألولِنوضع الثام 

سألة فيها خالف م والْ، فال يكون نسخا؛ به اإلحالة على القيددص وقَ،غري نسخ
 . ا ترىمواحتمال كَ
وز له ج ي؛جد إزارا يم لَن مديث أنَّحذ أيضا من الْؤخوي: رشادي عحالْ -

أن يلبس السبل بإذ،اويل بدون فديةر جارع ن من الش . 
 و أَانُرفَع زهسئًا مي شاِبي الثِّن ِمسبلْ يالَو$: ذ من قولهؤخي :رشي عالثاِن -

وروقد علمنا أنَّ.#س عفَ الزررس نبتان لَان والوهفهل الْ،ا لون ورائحةم نع من م
  ؟ أو من أجلهما،ةائح أو من أجل الر،أجل اللون
 ،منعجتمع فيه ال ي تم وما لَ،نع ما اجتمعت فيه هاتان العلتان م أنَّ:اهروالظَّ

ى لَ والطيب متفق ع، ما فيه طيبلِّى كُلَذين النبتني عهه ِب أنه يظهر أنه قد نبإالَّ
تمه ِفي حال اإلحرامحري.  

 ،ور استدامة الطيبمهج الْازأج فَ،وقد اختلف أهل العلم ِفي استدامته
 إلحرامه جا كانت تطيب رسول اهللا ه وذكرت أن،لوقالت بذلك عائشة 

له قبل أن يطوف بالبيتِح وِل،حرمقبل أن ي،وأن سك ِما كانت ترى وبيص الْه
جارق رأسه فَِفي م١(حرم وهو م( . 

                                                 

 ، )١٥٣٨(رقم ، وما يلبس إذا أراد أن يحرم  ، باب الطيب عند اإلحرام   : كتاب الْحج البخاري ِفي ) ١(
= 
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وكره عموقال بعض أهل العلم ِب، وابنه استدامة الطيب� ر جازه ِفي و
 � ة وحديث يعلى بن أمي لمعا بني حديث عائشة    ج؛لثياب البدن ومنعه ِفي ا  

ِفي قصة الرجِبي  إلَى اَءل الذي جِج بالْجالنعرماذا يفعل ِفي إحرامه:ة يسألهان ، 
وتضمخ ِب،ةوقد لبس جب فَ؟لوقخ ولَ،جزل الوحي على رسول اهللا ن ما سي ر

 عنصا ت مكج ِفي حعناص و،وقلُخ الْكن علِْساغْ و،ةَبج الْكن ععزنا$: ه لَالَ قَ؛عنه
ِفي عمِتر١(#ك(.  

م استدامة الطيب ِفي الثياب إذا كان دى عر ينديث استدل محا الْذَهوِب
 بعد موقعة لَصا حذَ هجد أنَّ ولكن إذا نظرنا وتأملنا ِفي النصوص ن،يظهر لونه

 جالنِبي لت من ص وأن استدامة الطيب ح،ةانرعِج بالْجالنِبي  انَكَ حني ،الفتح
 ِفي حج ة الواع د،  وقد ر و ِبي     بعض أزواج     تجالن   قَالَت :$      عم جرخا نكُن  ِبيج الن  

ا عِرقَت ِإحدانا سالَ  فَِإذَ، فَنضمد ِجباهنا ِبالسك الْمطَيِب ِعند اِإلحراِم،إلَى مكَّةَ
# فَال ينهاهاج فَيراه النِبي ،علَى وجِهها

)٢(.  
أَِب$: ا قول عائشةأمنا كَهانتت رِبى وِم الْيصِكسِقاِرفَ ِفي م  ِبيجالن#. 

ا ذَ هوا أنَّ رأ-م اهللاهمِحر-ابلة نح الْ أنَّ إالَّ،اما ِفي الصحيحني أو أحدِهذَهفَ
                                                 

= 

جوالنسائي ِفي ، )١١٩٠(رقم ، الطيب للمحرم عند اإلحرام: باب، ومسلم ِفي كتاب الْح
جاسك الْحنوِفي باب، )٢٦٩٤، ٢٦٩٣(رقم ، ِفي إباحة الطِّيب عند اإلحرام: باب، كتاب م :

رقم    ، الطيب عند اإلحرام: باب، وأبو داود ِفي الْمناسك ، )٢٧٠١-٢٦٩٥(رقم ، موضع الطيب
 ).٢٩٢٨، ٢٩٢٧(رقم ، الطيب عند اإلحرام: باب، وابن ماجه ِفي كتاب الْمناسك، )١٧٤٦(

ومسلم ، )١٧٨٩(رقم ، يفعل ِفي العمرة ما يفعل ِفي الْحج: باب، كتاب الْحجالبخاري ِفي ) ١(
جاح: باب، ِفي كتاب الْحبة وما ال يرمج أو عاح للمحرم ِبحبوأبو ، )١١٨٠(رقم ، ما ي

 ).١٨١٩(رقم ، الرجل يحرم ِفي ثيابه: باب، داود ِفي كتاب الْمناسك
 ).صحيح(، )١٨٣٠(رقم ، حرمم ما يلبس الْ: باب،اسكنمأبو داود ِفي كتاب الْ) ٢(
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لألمر بغسل الْنسخ وباهللا التوفيق،لوق للبدن دون الثوبخ  . 
- الثالث عا أنَّ: رشعلمِبي هي  نعن الثوب الْجالن مصبرس أو وغ بالوعفران الز

عامِفي ح قالر ال والنساءج،فال ي ا لعموم النهيجوز لبسه للمرأة أيض.  
-    الرابع عرش  :ؤي ذ من قوله  خ :$ الَوت  نقِ تالْ  ب م ةُأَر #. ت   حري والنقاب  ،اب  قَم الن
شيء موج بقدر الوجه فيه فَنستِمات للفم والعينني والْحريننخ،وهذا م حم ِفي ر

  .ةحرمموز لبسه للمرأة الْج ال ي،حال اإلحرام
وا من نع وم،اجههي ورأة ِفم إحرام الْ إنَّ:ومن أجل هذا فقد قال بعض الفقهاء 

اء كان ذلك بالنقاب أو الربقع أو بفضل و س،تغطية الوجه ِفي حال اإلحرام
  .ارمِخالْ

معناه    النهي عن النقاب وما ِفي         نَّإ  : دثني وغريهم    ح م وقال بعض أهل العلم من الْ           
كالربقع فهو عمصل أو منسوج بقدر الوجهفَا هو م،ا أن تغطي الْ أموجهها رأة م

 ،ل ةُائش عتو وقد ر، بل هو واجب،انع منه فهذا ال م؛اارهمبفضل ِخ
ا واذَا حذَِإ فَ،اتمِرح مج اهللا وِلس رع منحنا ون ِبونَرم يانُبكْ الرانَكَ$: تالَقَفَ
 .)١(#اهنفْشا كَنوزاوا جإذَ فَ،اهِهجى ولَا عهأِس رنا ِمهاببلْا ِجاندح ِإتلَد س؛انِب

  .ديث صحيححوهذا الْ
 :وهو يدل على أمرين ●

  .ال األجانبجت الرلَابرأة إذا قَمى الْلَوب تغطية الوجه عجو: األمر األول
 وهذا هو ،ة لإلحرامضاقَنار ليس فيها ممِخ التغطية بفضل الْأنَّ :ياألمر الثاِن

  . تطمئن إليه النفسحيح الذيول الصالقَ
                                                 

وابن ماجه ، )١٨٣٣(رقم ، ِفي الْمحِرمة تغطي وجهها: باب، أبو داود ِفي كتاب الْمناسك) ١(
 ).٢٩٣٥(رقم ، الْخروج إلَى الْحج: باب، بنحوه ِفي كتاب الْمناسك
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ازين  فَّالقُم لبس   حري  ت  .# ِنياز فَّ القُ   سب لْ ت الَو $:  ذ من قوله    ؤخي:   ر شامس ع   خالْ  -
حشوة  سواًء كانت م،ا شراب اليدينمان هازفَّ والقُ،رأة ِفي حال اإلحراممعلى الْ

 . منوعمحشوة كل ذلك  أو غري م،ةابقَا كان يفعل ذلك ِفي األزمنة السمكَ
- السادس عالْ :رشمعنه هو اللبس الْنهي مفَ،ادعت ن ارتدى بقميص أو م

سألنَّ؛ فإنه ال ينكر عليه؛ أو غري ذلكاويالًر دخل ِفي النهي هذا اللبس ال ي، 
وإنمادته الْا الذي يدخل ِفي النهي هو لبس كل شيء على عمةوفَعر.  

- السابع عرش :هك شيئًا من هذه الْن انتما كأن يلبس قَ، وراتظحمميص
أو عمةام،أو ي طِّغي رأسهمن غري ض رقَ فَ؛ةورداَء أس،وو ج؛ت عليه الفديةبألن ا ه
إذا وجب   ت الفدية ِفي حالة الضرِم فَ؛ةورباب أولَ  ن  ى أن هجب ِفي غري  ا تالضرةور، 

ى يقولالَواهللا تع :﴿              
 . ]١٩٦:البقرة[ ﴾ 

 ،  نسيانهل أو ذلك عن جلَصلة خالف فيما إذا حأسموألهل العلم ِفي هذه الْ
فمنهم مالْنَّإ :الَ قَن ججب عليه فديةاهل والناسي ال ت.ومنهم م بوجوب الَ قَن 

 كحلق الشعر ونتفه ،فات بوجوب الفدية ِفي اإلتالالَ قَن ومنهم م،الفدية مطلقًا
  . وباهللا التوفيق، يكن فيه إتالف كالطيب واللبسموتقليم األظافر دون ما لَ

 

 

J@J@J@J@J 
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]٢١٣[ ع ن  ع دِ ب   نِ اهللا ب ع  الَ  قَ ب اسٍ ب :$ ِمسع ت ر ج اهللا   ولَسي طُخ ب 
 يلَاِور السسبلْيلْارا فَز ِإدِج يم لَنمو ،ِنيفَّخ الْسبلْيلْ فَِنيلَع ندِج يم لَنم: اٍتفَرعِب
 . #ِمِرحملِْل

<|†�Ö] 

J      ْموضوع الديث ح  :جاز لبس الْ    وني لِ فَّ خم لَن م  جد نعلني     ي،   ولبس الس  اويل  ر 
 .اجد إزار يم لَنمِل

J ْالمفراتد: 
قَقد تدمِفي الْت ديث الذي قبلهح.  
J ْالمى اإلعنجياِلم : 

ني فَّخ لبس الْجارع ة الشاحديث فهو إبحا الْذَهي ِلاِلمى اإلجعنمالْأما 
 . قجد إزارا بغري ش يم لَنماويل ِلر ولبس الس،جد نعلني بغري قطع يم لَنمِل

J ْفقه الديثح: 
 بطَ خج ارع الشديث باعتبار أنَّحا الْذَى فقه هلَالم عم الكَدقَقد ت: أوالً

جد نعلني بشرط أن يقطعهما أسفل  يم لَنمني ِلفَّخ لبس الْازأج فَ،ئلة وسدينمبالْ
 ،جد نعلني بدون قطع يم لَنمني ِلفَّخ لبس الْازأجات فَفَر بعبطَوخ، من الكعبني

كوته عن القطع  هل يعد س:سألةماء ِفي هذه الْهقُد اختلف الفُقَومن أجل ذلك فَ
ق على طلَممل الْ أو يكون من باب ح،ات نسخا للحديث األولفَرطبة بعخِفي الْ

  . ِفي النص اآلخردركلفني على ما وم ويعترب من إحالة الْ،دقيمالْ
                ﴿: Tوقد قال اهللا 
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                         ﴾ ]الت٢-١:محري[. 
 ،أطَخان ِفي قتل الْمة باإليقب تقييد الردرا أنه قد وم كَ،ة اليمنيارفَّى كَلَ عالَأحفَ
ِفي   على امرأته    عقَ ون وال ِفي حديث م ،ة لَادج م ِفي الْالَِّتي  د ِفي آية الظهار    قي  ي مولَ
نهار رمولكن الْ،انض جور ذَمههمل الْبوا إلَى حق على الْطلَممفهل يكون ،دقي 

 . دسألة فيها أخذ ورم والْ؟ أم يكون من قبيل النسخ،هذا من هذا القبيل
ا هو يكون م وإن،افى خمسا أم ال يفف بعد قطعه خخى الْمسل يه :ثانيا

 قد جارع  الشإنَّى هذا فَلَ وع. نعل أو خف مقطوع: فيقال،يتهِمن انتقلت اسمِم
أمبذلكر ،أو بإطالق الْ،انَ ذلك باعتبار ما كَإنَّ فَ؛سمية وإذا قلنا ببقاء الت ف خ
  .قيد بالقطعمالْ

 ذَ أخناب مع وال ي،ىد أولَقيمطلق على الْممل الْ ح أنَّ:يوالذي يظهر ِل
  كال أنَّ-ةائديقَ غري الع:يعِني-ة رعيائل الفَسم ِفي الْررقَا تم كَ،انب اآلخرجبالْ

  .د على أحد وال يعيب أح،يعمل على ما فهممن الْمجتهدين 
لَوعا فنقول ِفي مسألتنا هذهذَى ه:م عليهملَن اقتنع بواحد من الوجهني ع  ، 

 . وباهللا التوفيق،هى من اقتنع بضدلَ و ال يعيب ع، بهفتىوأ
جد اإلزار بدون قطع  يم لَنمِللبسه  جِبي الن از أجدقَاويل فَرا السأم: ثالثًا
 فإنه     ؛ قب الش  ج أو نا م  أم  ،ج ارع  ة الش  خص والقول بذلك يقتضي األخذ بر        ، وال شق 
  .ج ارع  يوجبه الش    مابه ما لَ    جخطئًا إلي   عد م  وهو ي   د را وم ائد ع  ز بشيِء   قد أتى   

 .  وباهللا التوفيق، بدون شقاويل تلبسر الس أنَّ:ةالصخالْ :فنقول
 

J@J@J@J@J 
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]٢١٤[ع نع ِدب ِناهللا بع منَّأَ$: ب رِبلْ تةَير لَ :ج  اِهللاوِلسبياللَّك هم 
 : الَ  قَ.ك لَيكِر ش الَ،كلْمالْ وك لَةَمعالن ودمح الْنَّ ِإ،كيب لَك لَيكِر ش الَكيب، لَكيبلَ
انَكَوع باِهللا دب نع مرِز يِفيد لَ: ايهبيلَك بيكو سعديك،الْ وخيِبر يديك،و غْالراُءب 
 .#لُمعالْ وكيلَِإ

<|†�Ö] 

J ْموضوع الالتلبية ِفي الْ: ديثححج.  
J ْالمفراتد: 

معا  س،هيك بالترك ون، بالفعلي أمرك ألب: أي،جابةإل ا:ى التلبيةعنم :لبيك
 أخذًا من ؛ةاع باإلقامة على الطَّوم قَهرس وفَ، ألمرك وامتثاالً؛اللكجوطاعة ِل

 أنا مالزم :ى على هذا التفسريعنم والْ، لزمه وأقام فيه: أي؛كانم بالْ ألب:همقوِل
  . وال أتركها، ال أحيد عنها،قيم عليها م،لطاعتك
 وهو إجابة ،هنة إلَى الذِّادرب لكونه أسرع م؛ى األول أوضحعنم الْلَّعولَ

 ،جحبالْ اس ن ِفي الن   ؤذِّ  أن يT   اهللا   ه رأم فَ،  حني أكمل بناء البيت         �لنداء إبراهيم        
 يلَع ونُاذَ اَألكيلَ ع:هب ره لَالَقَ فَ!؟دحي أَِنعمس يالَ ونُذِّؤ أُفي كَ،با ري$: الَقَفَ
  نَّ إِ  ،اس ا الن ه يا أَ  ي :ىادنو  ،-يسٍ  ِبي قَبِ  أَ ِلبى ج لَ ع :يلَِقو-  امِ قَمى حجر الْ   لَ ع فقَ و فَ .غُالَ بالْ

ال وأرحام جابوه من أصالب الرم أجهنإ : فيقال.#واجح فَجح الْمكُيلَ عبتاهللا كَ
والْ،ساء  الن هم أنَّمم  الْ فالتثنية للتكرار غري    ، إجابة لك بعد إجابة : لبيك  ىعنمتاهين، 
 . عوتا دملَّتك كُعو أجيب د:أي

 هادا زمل ِمصن وتؤرب وت،هذا تقرير للتوحيد: #ك لَيكِر ش الَكيبلَ$: قوله
  .كلَملكه وما م ت، شريكًا هو لك إالَّ:هماهليون بقوِلجون الْشركُمالْ
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 من :هذا فيه خالف: #ك لَيكِر ش الَ،كلْمالْ وك لَةَمعالن ودمح الْنَِّإ$: قوله
أهل العلم مكَن سر هموتكون الْ،"إن"ة ز ملَجةة ابتدائي،ومن أهل العلم م ن 

به ميع أنواعه وأسباج ِبدمح الْ ألنَّ: فكأنه قال،ةة تعليليملَج وتكون الْ،اهحتفَ
وماتهوجب،س انَاء كَوى الكَلَ عماالت أو النعم فهو مستق لك دون غريكح.  

 :لكم والْ، لك وحدك، اسم جنس أيضادمح الْا أنَّموالنعمة اسم جنس كَ
 الْ-ون   ميع الكَ  ملك جلك الْ م والْ ،ق طلَم  لك الْ م موقد    ، ال شريك لك   ، كله لك  -د قي 

 دمحالْ فله  ، دون غريه �ت هللا   االَم ميع أجناس الكَ   لفاظ ج  انتظمت هذه الثالثة األ     
 .  ال شريك لك:ا قالذَه وِل؛ا دون غريههص ِبخت وكل هذه هو م،قطلَمالْ

 : ىعنم ِب،"لبيك" كالقول ِفي "سعديك"القول ِفي : #كيدعس وكيبلَ$: قوله
ة بعد عابت وم،ا بعد إسعادهيك وتصديق خربك إسعاد أُسعدك ِفي أمرك ونإني
متابوطاعة بعد طاعة،ةع .  

 هد يطُسبي$ : وهذا كقوله،ري كله ِفي يديكخ الْ:أي: #كيدي ِبريخالْو$: قوله
  . )١(#ِلي اللَّيُءِس موبتي ِل؛اِرهالن ِبهد يطُسبي و،اِره النيُءِس موبتي ِل؛ِلياللَِّب

 . )٢(#.. ِهِدا ِفي ي   م ضغِ  ي م لَ هن ِإ فَ ؛ض راألَ  و اءَ م الس  قلَ  خ ذُن م قفَن ا أَ  م مت يأَرأَ$ :وكقوله
ائن زخالْ وفيما عندك من       ،اب و ة ِفي الثَّ   غب الر : أي  : # لُم ع الْ  و ك يلَ إِ اءُ  بغْالر  و $:  قوله  

                                                 

 ، )٢٧٥٩(رقم    ،ت الذنوب والتوبة    رركَ قبول التوبة من الذنوب وإن ت       : باب،مسلم ِفي كتاب التوبة    ) ١(
وأحد ِفي مسند الْمكثرينم. 

ي وِف، )٤٦٨٤(رقم  .#اِءمى الْ لَ عهشر عانَكَو$ : باب قوله،البخاري ِفي كتاب تفسري القرآن) ٢(
 ومسلم ِفي كتاب ،)٧٤١١(رقم  .﴾  ﴿ :ىالَ قول اهللا تع: باب،كتاب التوحيد

والترمذي ِفي ، )٩٩٣(رقم  ،اهعنمِبخلف نفق بالْمث على النفقة وتبشري الْح الْ: باب،الزكاة
د ِفي باقي موأح، )٣٠٤٥(رقم  ،ائدة بنحوهم ومن سورة الْ: باب،كتاب تفسري القرآن

مد الْسنكثرينم. 
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ِفي الدا واآلخرة كلها إليكني،والع مل متإليكبه ه وج،وم كقوله،ود به إياكقص  :
 . ]٥:ةحاِتالفَ[ ﴾   ﴿

J ْالمعنى اإلجياِلم : 
أمج عباده على لسان رسوله � اهللا رم لم الْعخري وهادي البشة أن ري

قَير الْرهذه التلبية الْ. لبيك اللهم لبيك:اج تلبيته باإلحرام بقولهح منة ضتم
 هي ج النِبيا لهعد جقَ فَ،ر العبودية هللا وحده ال شريك لهرقَت يِت والَّ،دللتوحي

 . وجبة للدخول ِفي اإلحراممالْ
J ْفقه الديثح: 
ا  ملِّني ِفي كُِمالَ العبة هللا راعوب الطَّجديث وحذ من هذا الْؤخي :أوالً

أمرون ىه،ذَ وهقَا هو ما يره الْرلبيك اللَّ:لى نفسه بقولهاج عح هابتداًء . لبيكم 
 . ةاع وانتهاًء بكل طَ،بالتوحيد
ة من ا سنه إلَى أنوم قَبهذَ فَ،كم التلبيةاختلف أهل العلم ِفي ح :ثانيا
جب بتركها شيءالسنن ال ي،ن سبهالص اِننعي إلَى الشافعي وأحدم.  
  :قلت ●
 ،جحات الْاجبلون التلبية من وجعم يهة أنابلَنح الْوف عندعرمالْ: أوالً

ويمجب بتركها د  . 
أنَّ: اثانيالتلبية و اجبقال،جب بتركها دمة ي :اه الْكَ حاوردي عن ابن أِبمريرةي ه 
من الشوقال.ةافعي :إنه و جدقال. ا يدل عليه للشافعي نص:كَ وحابن قُاه دة عن ام
 .  ي حنيفةي عن مالك وأِباِبطَّخ والْ،ةالكيمبعض الْ
 وحكى ، كالتوجه إلَى الطريقجحق بالْلَّعتا فعل يامهقَوم مقُ لكن ي،ةاجبا وهأن :ثالثًا

 . حرم فهو م؛ح ينوي بذلك اإلحرامل أو سبلَّر أو ه إن كب:ةفينحنذر عن الْمابن الْ
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نذري مالْ ابن عبد الرب عن      اهكَ  ح ،اه كن ِفي اإلحرام ال ينعقد بدونِ        ر اه أن:  رابعا  
ول  وهو قَ.الة هي نظرية تكبرية اإلحرام ِفي الص: وأهل الظاهر قالوا،ي حنيفةوأِب
التلبية فرض الْ: قال، أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عنه،اءطَع حج. 

كَوحابن الْاه موعكرمة،طاوس و،اءطَنذر عن ع ،ى النووي عن داود أنه كَ وح
الَ قَ،وتالبد من رفع الصالص ول داود مع صحة رفعه إلَى  وما أجود قَ:ياِننع

 فَِإني ال ،ِلتأخذُوا مناِسكَكُم$: وقوله. )١(#جالثَّ وجع الْجحالْ$:  وقوله،اه ِبجالنِبي 
عب جلِّي ال أَحِري لَعِذِهأَدِتي هجح د#

)٢(.  
 ألنه ؛ديث فيه نظرحذا الْهوت ِبفع الصوب رجى ولَاالستدالل ع :قلت

صح أن يقدر الْيويصح أن يقدر الْ،ج الكامل العج والثجح ج الصحيح العج ح
جد ما يدل عليه  إذا وطلوب إالَّم فإنه ال يتعني الْ؛ ولوجود هذا االحتمال،والثج

ا التلفظ بالتلبية  أم،كن هي رجة للح الني علما بأنَّ؛جوم عصممن كالم الْ
 واهللا ،يح ِلجرتا ما يذَ ه،ة وبعد ذلك يكون سن،ةفالظاهر منه الوجوب ألول مر

أعلم بالصابو . 

J@J@J@J@J 

                                                 

)١ (جر، الترمذي ِفي كتاب الْححالنة ولِْبيل التاَء ِفي فَضا جرقم ، باب م)وابن ماجه ِفي ، )٨٢٧
 ،اسكنمارمي ِفي كتاب الْوالد، )٢٩٢٤(رقم ، الْخروج إلَى الْحج: ابب، كتاب الْمناسك

 ).صحيح(، )١٧٩٧(رقم  ،ج أفضلح أي الْ:باب
: ج  وبيان قوله،ة العقبة يوم النحر راكبامر استحباب رمي ج: باب،جحمسلم ِفي كتاب الْ) ٢(

$  اِسكَكُمنذُوا مأخوالنسائي ، )١٢٩٧(رقم . #ِلتِفي كتاب ماسك الْنحالركوب إلَى : باب،ج 
 ِفي رمي : باب،اسكنموأبو داود ِفي كتاب الْ، )٣٠٦٢(رقم  ،حرممار واستظالل الْمِجالْ
 .كثرينمد الْسند باقي مموأح، )١٩٧٠(رقم  ،ارمِجالْ
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]٢١٥[ع ِب أَني هريالَقَ :الَ قَ� ةَرر الَ$: ج اهللا ولُسلُِّح يالم ٍةأَرت ِمؤ ن 
 . #ةٌمرا حهعم والَّ ِإٍةلَيلَ وٍمو يةَريِس مراِفس تنَّ أَِر اآلِخِمويالْ واِهللاِب

لْ ِلٍظفْي لَِفوباِرخالَ$: يت اِفسرِس ميةَري الَّ ِإٍموم ِذع ي محٍمر#. 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح:ت حرير مع غريفَم السحرم م،وج ازه مع الْوموجحرم أو الز. 
J ْالمفراتد: 
 لَّ كُمع نكرة ي"امرأة: "لفظ :#ِر اآلِخِمويالْ واِهللا ِبنِمؤ تٍةأَر الملُِّح يالَ$: قوله

ان مة باإليصفَت م:أي-صصة خة مملَ ج"تؤمن باهللا واليوم اآلخر" :ةملَ وج،امرأة
  .سلمةم الْ:ود بهقصم والْ،-خرباهللا واليوم اآل

هي الْ: "أن تسافر" :ةملَجأي، ينصب عليها النهيالَِّتية ملَج :حل لَ ال ياهر فَ الس
  . هو حرمة عليهانا مهع ومة إالَّافَسمهذه الْ

وج  ويدخل فيه الز،حرممة هنا الْرمحاد بالْرمالْ: #ةٌمرا حهعم والَِّإ$: قوله
ى التأبيد لَحرم عليه ع تن هو م:ر معهفَا السهحل لَحرم الذي يم والْ،دخول أغلبية

 وبنت ، وبنت أخيه، وبنته، وأخته،افر بأمهسل أن يج فيحل للر،بنسب أو سبب
  .حرمن بالنسبي يارم السبع الالِتحم الْن وهؤالء ه، وخالته، وعمته،أخته

فهو:ا السببوأم النكاحب ف، أو رضاع،ا نكاح إم:ت حرم أم الزوبنت ،ةوج 
الزة الْوجمول ِبدخا على التأبيده،وت حرم زة األبوج،وم له عليه والدة من ن 

 فيجوز للمرأة أن تسافر ،حرمن بالنكاح فهؤالء ي، وكذلك زوجة االبن،األجداد
  .مع واحد من هؤالء
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ومنعلوجود الفَ: قال،ر مع ابن الزوجفَ اإلمام مالك الس اد ِفي هذه س
  .األزمنة

 وينبغي أن ينظر ،سلمني إلَى يوم القيامةم ِفي الْارٍكم سح هذا الْ إنَّ:وأقول
ِفي الرجل الذي يافر بالْسرأةم،فإن كان م فينبغي أالَّ؛تكًاته تسافر م عهى أخته   حت

 ؛الحور الْستمة والْالَدسلم الظاهر العما الْ أم،ا ألنه ال يؤمن عليه؛من الرضاع
  .فيجوز ذلك

مسا فأكثر ِفي ات خعض سبب الرضاع بشروطه بأن تكون الر:والثالث
 . ولنيحالْ

J ْالمعنى اإلجياِلم : 
ة افَسمرأة الْم أن تسافر الْجى لسان رسوله لَى عهبري نخ العليم الْإنَّ

 ولألخالق ،احبستاية لألعراض أن تم ِح؛حرم أو زوج ذي مع م إليها إالَّارشمالْ
 .  وباهللا التوفيق،ادسعا نظيفًا سليما من الفَمجتع ممجتمى يكون الْ حت،أن تفسد
J ْفقه الديثح: 
● يذ من هذا الْؤخحديث عدة مائلس:  
ة ِفي ددحمة الْافَسمحرم الْوج أو مرأة بدون زمر الْفَم سحريت :أوالً -
 . األحاديث
 ، )١("ثالثة أيام" :ختلفة ففي بعضهاادير مقَمت األحاديث ِبدرقد و :ثانيا -

                                                 

سلم ِفي كتاب وم، )١٠٨٦(رقم  ،الةقصر الص يم ِفي كَ: باب،ةعمجالبخاري ِفي كتاب الْ) ١(
 ِفي هاج وابن م،)١٣٤٠، ١٣٣٩(رقم  ، وغريهجحرم إلَى حرأة مع ممر الْفَ س: باب،جحالْ

ارمي ِفي كتاب والد، )٢٨٩٨(رقم  ،يِلحج بغري ورأة تم الْ: باب،اسكنمكتاب الْ
والترمذي ِفي كتاب ، )٢٦٧٨(رقم  ،حرما مهع ومرأة إالَّم ال تسافر الْ: باب،االستئذان

= 
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 ، )٣("يوم" :ي بعضهاوِف، )٢("يوم وليلة" :ي بعضها وِف،)١("يومان" :ي بعضهاوِف
  .)٤("ليلة" :ي بعضهاوِف

ادير منها ما هو ِفي صحيح البخاري قَمت فيها الْدر والَِّتيوهذه األحاديث 
  ، قلستمالْ وهي رواية اليوم      ،  ومنها ما هو ِفي صحيح مسلم           ،ي صحيح مسلم معا      وِف

ولكنها  ، )٥( "بريد :   " �����ي داود فيها التحديد         وهناك رواية عند أبِ          ، قلة ست مورواية الليلة الْ     
ح اِلي ص وسهيل بن أِب،ةيرري هأِب عن ، عن أبيه،حاِلي صمن رواية سهيل بن أِب

طمئن ديث صحة يح به الْح أقل ما ص وعلى هذا فإنَّ،ئًا ِفي حفظه شي أنَّ إالَّ،ثقة
 . قلةستمقل والليلة الْستم الْ:اليومهو إليها 

                                                 

= 

وأبو داود ِفي ، )١١٦٩(رقم  ،اهحدرأة وم ِفي كراهية أن تسافر الْاَءا ج م: باب،الرضاع
 ).١٧٢٦(رقم  ،حرمحج بغري مرأة تم الْ: باب،اسكنمكتاب الْ

 ،جحي كتاب الْوِف، )١١٩٧(رقم  ،قدسم مسجد بيت الْ: باب،ةعمجالبخاري ِفي كتاب الْ) ١(
 ، )١٩٩٦(رقم  ،وم يوم النحر ص: باب،ومي كتاب الص وِف،)١٨٦٤(رقم  ، حج النساء:باب
سلم ِفي كتاب الْومحباب،ج :ر الْفَ سمرأة مع محرم إلَى ح٨٢٧(رقم  ، وغريهج.( 

ومسلم ِفي كتاب ، )١٠٨٨(رقم  ،الة يقصر الصم ِفي كَ: باب،ةعمجالبخاري ِفي كتاب الْ) ٢(
والترمذي ِفي كتاب ، )١٣٣٩(رقم  ، وغريهجحرم إلَى حرأة مع ممر الْفَاب س ب،جحالْ

اود ِفي ي دوأِب، )١١٧٠(رقم  ،رأة وحدهامة أن تسافر الْاهير ِفي كَاَءا ج م: باب،الرضاع
 ،امعجومالك ِفي كتاب الْ، )١٧٢٣(رقم  ،محرحج بغري مرأة تم الْ: باب،اسكنمكتاب الْ

 ).١٨٣٣(رقم  ،اءسال والنجر للرفَ ِفي الوحدة ِفي الساَءا ج م:باب
 ِفي هاجمابن ، )١٣٣٩(رقم  ،  وغريه  جحرم إلَى ح رأة مع م  مر الْفَ س : باب ،جحمسلم ِفي كتاب الْ   ) ٣(

 ).٢٨٩٩(رقم  ،يِلحج بغري ورأة تم الْ: باب،اسكنمكتاب الْ
)٤ (اب الْسلم ِفي كت م حباب،ج : ر الْفَ سم رأة مع م حرم إلَى حرقم  ،  وغريه ج)ي داود ِفي وأِب، )١٣٣٩

 ).١٧٢٣(رقم ، ِفي الْمرأة تحج بغري محرم: باب ،اسكنمكتاب الْ
 . شاذ: قال األلباِني   ، )١٧٢٥( رقم  ، حرمحج بغري م  رأة تم  الْ: باب  ،اسكن مأبو داود ِفي كتاب الْ    ) ٥(
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ومة اليوم بالسري القَافَسا نا بريدمديغالب،يالً والربيدان أربعة وعشرون م، 
ي باب القصر  وِف،ا البابذَات يعتمد عليها ِفي هايو وهذه الر، كيلووهي أربعون

  .ى سفرامس وما ي،معجوالْ
وج  مع زة إالَّافَسموز المرأة أن تسافر هذه الْج أنه ال يقبا سمن ِمتبي :ثالثًا
وقد تبني لنا ِم،حرمأو ذي م ما سبقم هو الْن حرمم.  
فقة من حج مع روز للمرأة أن تجاء إلَى أنه يملَ بعض العبهقد ذَ :رابعا

النساء األمينات أو الرال الْجأموننيم.  
ورِبي   عليهم بأنَّدحينما قال له ذلك الرجلجالن  :$ تجرأَِتي خرِإنَّ ام
#انطَِلق فَحج مع امرأَِتك : قَالَ. وِإني اكْتِتبت ِفي غَزوِة كَذَا وكَذَا،حاجةً

 م ولَ.)١(
 هذه ى أنَّلَم االستفصال دليل عدي عيستفصل هل معها رفقة مأمونة أم  ال؟ وِف

اآلراء مة للنصالفَخ،وعلى طالب العلم أن ي تمى مع النصش . 
 :جالنِبي ديث الذي قال فيه حا استدل بعض أهل العلم بالْمرب :خامسا

$ِذالَّوي ِبِسفْي نلَِهِدي ِتيمنا اَألذَ اهللا همر،ح تى تخرالْج مِمةُأَر ِح الْنيِةرح تأِتى ت ي 
ا الْذَهبيفَ،ت طُتالَِه ِبوف ت خاهللا إالَّاف #

)٢( . 
ة اح إبجالنِبي  يقصد م ولَ،عقَديث إخبار عن أمر يحا الْذَ ه أنَّ:ابوجوالْ

ر الْفَسمرأة واحده . 
                                                 

من : وِفي باب، )٣٠٦١(رقم  ، كتابة اإلمام الناس: باب،اد والسريهِجخاري ِفي كتاب الْالب) ١(
 : باب،جحومسلم ِفي كتاب الْ، )٣٠٠٦(رقم ، اكتتب ِفي جيش فَخرجت امرأته حاجة

ر الْفَسمرأة مع محرم إلَى ح١٣٤١(رقم  ، وغريهج(،وسنن ابن م ِفي كتاب الْهاج ماسكن، 
 .ي هاشمِند بسن م ِفيدموأح، )٢٩٠٠(رقم  ،اهعنمي ِبِلحج بغري ورأة تم الْ:باب

د اإلمام سنمو، )٣٥٩٥(رقم ، عالمات النبوة ِفي اإلسالم: باب، البخاري ِفي كتاب الْمناقب) ٢(
أحد ِفي مسند الكوفينيم. 
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اسادس: يذ من هذا الْؤخديث أنَّحو جوج أو الْود الزمحرم تحريا ما مؤبد
شرط ِفي ووب الْجحجى الْلَ عرأةم،وأن ا إذا لَهمت ا وكانت واجدة جد محرم

ي عنها ؤد ين أن تستنيب ماهوز لَج بل ي،جحا أن تهوز لَج فإنه ال ي؛للنفقة
 وهذا القول هو القول الصحيح الذي تطمئن إليه ،ةالَح ِفي هذه الْجحفريضة الْ
 وألنه ؛ديث الوارد بالنهيح لعموم الْ؛اء كانت فتية أو كبرية السنو س،النفس

 .  لكل ساقطة القطة:ا قيلمكَ
حرم ولو كانت      رأة بدون م    مر الْ فَ سم حري  ت .# لُِّح ي الَ$ : ذ من قوله   ؤخي  : سابعا  

 . محري التا تتناول  م  وإن  ،ةاه ر هذه العبارة ال تتناول الكَ          ألنَّ ؛مع رفقة مأمونة    
ة   اهزنتب عليها رت يالَِّتيكم وأمثاله من األحكام ح هذا الTْ اهللا عرا شمإن :ثامنا

 . T اهللا   مروع فيما ح قُ أسباب الو  اية للمسلمني من      م حِ ؛ع اإلسالمي  م جت مالْ
د قص وهو العقد الذي ال ي،جاللةجاللة أو عقد الْى بنكاح الْمسا يم :تاسعا

منه العقدة الزة كَوجيا يفعله بعض الناس إذا كانت الْمرأة ليس لَمهحرما م، 
تستدعي ركَ- ويعقد عليها عقد جاللة ، وتعطيه أجرةالًجونا يقولم-، ثُمي ج ح

  .ج طلقهاح وإذا انتهى الْ،اهِب
وال ، اهر ِبفَة الساحتب عليه إبرت وال ي،ا العقد غري صحيحذَ ه إنَّ:وأقول

 ، باطلالتوارث بينهما إن قُدر موته أو موتها؛ ألنها أجنبية منه حيث إن العقد
 . وباهللا التوفيق

 

J@J@J@J@J 
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]٢١٦[  عن  ع ِدب  نِ  اهللا بم  ١(ٍلقِ ع( َالَ ق: $ لَجس لَى كَ  ِإتبِ عنِ  ب ع جةَر )فَ )٢لْ أَس ت ه  
ِف الْ ِنع دالَ قَ؟ فَ ِةي  :نلَزت  ِفي خ ةًاص هِ  وكُ  لَيم ع  ةًام ، لِْم حِإت   لَى رج اهللا وِلس 
قَالْولُمي تاثَنرلَ عى والَقَ فَ،يِهج :ا كُمنتى الْ أُروجعِبغَلَ ب كا أَ مأَ-ى رو ا كُمنت 
 م ِعطْ أَو أَ،اٍمي أَةَثَالَ ثَمص :الَقَ فَ.الَ :تلْقُ؟ فَاةً شدِجتأَ -ىرا أَ مك ِبغَلَ بدهجى الْرأُ
 . #اٍع صفص ِنٍنيِكس ِملِّكُ ِل،نياِكس مةَتِس

ي ِرِفووأَفَ$: ٍةايمرهر نْأَ ج  اهللاولُسِعطْ يمفرقًا ب يِسن أَ،ٍةت وي ِدهياةً ش، 
 .#اٍمي أَةَثَالَ ثَومص يوأَ

<|†�Ö] 

J     ْموضوع الديث  ح : مشر   ة الفدية لِ وعي ماضطر إلَى فعل شيء من     ن حظُمات  ور
 .اإلحرام

                                                 

 ، يالكوِفي أبو الوليد   زِنم ابن مقرن الْ - بعدها قاف   ةلَهمم بفتح أوله وسكون الْ -قل  عاهللا بن م عبد) ١(
 .)٣٦٣٤(ة م ترج،  التقريب،ةاعمجى له الْو ر،)٨٨( مات سنة ،ثقة من كبار الثالثة

)٢ (جرة األنصاري الْكعب بن عمدي أبو ِندمحم،ص اِبحي ممات بعد الْ،ورشه خف مسني وله ني
وسبعون سةن،ر ى له الْوجمةاع،ترج ٥٦٤٣(ه تقريب م(. 
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J ْالمفراتد: 
 الَِّتي قصته  أنَّ:يعِن ي:ةامعة وهي لكم اص خ نزلت ِفي:فسألته عن الفدية فقال

حت له ِفي غَلَصة الْزوحديبية كانت هي سبب النولز،وهذا ي ؤيالَا قَد مأهل ه 
  . # ةًامع مكُ لَيهِ و$:  قوله  ألنَّ ؛"بب وص الس صخالعربة بعموم اللفظ ال بِ  "  :األصول
ى أنَّلَ يدل ع ع م ات الكتا  ومب والسنختص بِ ة ال تمِل بل تكون   ، نزلت فيه  نميع  ج
ةاألم . 

 ،الحالواو واو الْ: #يِهجى ولَ عراثَنت يلُمقَالْو ج اهللا وِلسلَى ر ِإتلِْمح$: قوله
يعِني:الته الْ أن حمرالقَانَ حيث كَ،ة كانت كذلكضي مل يتنى لَاثر من رأسه ع

 ، أظن وأحسب:ىعنم ِب-اءة وفتح الرمزهبضم الْ-رى ا كنت أُم :الَقَ فَ،وجهه
 بلغ :أي- الوجع بلغ بك ما أرى - ما كنت أظن:أي-رى الوجع ما كنت أُ

 -اء بعدها ألف مطويةة والرمزهبفتح الْ-ى الثانية رأَ و،-راهاأ الَِّتية الَحبك الْ
وهي ير ِبعبها عن الرؤية البصة واريلرأى أي وير ِبعبا عن الرأىه.  
 ،ةاقَالطَّود به  قص مالْ : -بالضم   -  هدجوالْ    .ةقَّش م ود به الْ  قصم الْ: -بالفتح   -  هد جالْ 

 وقُِرئ -الفتح والضم-وتجوز الْحالتني  ،يِتاقَ طَ: أي،هدي أعمل ج:يقول العبد
 .)١(﴾    ﴿: ِبِهما ِفي قوله تعالَى

 ،اٍمي أَةَثَالَ ثَمص :الَ قَ. الَ:الَ قَ-ية لالستفهام الطلِبمزهالْ- ؟اةً شدِجتأَ$: قوله
 هرمأَفَ$: اية األخريةوي الر وِف.#اٍع صفص ِنٍنيِكس ِملِّكُ ِل،نياِكس مةَت ِسمِعطْ أَوأَ
رنْأَ ج  اهللاولُسِعطْ يمفرقًا ب يِسن أَ،ٍةت وي ِدهيأَ،اةً ش وي صأَةَثَالَ ثَوم اٍمي#. 

 .  مكيال يسع ثالثة آصع نبوي:الفرق
                                                 

 .مع تغيري يسري) ١١٤ص" (مختار الصحاح) "١(
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J ْالمعنى اإلجياِلم : 
خرب كَيعببن ع ِبي مل إلَى جرة أنه حمل يتناثر  والقَ، وهو مريضجالن

    ﴿ :ىالَ وهي قوله تع، فأنزل اهللا ِفي قصته آية الفدية،على وجهه
 .  ]١٩٦:البقرة[ ﴾           

J ْفقه الديثح: 
 حيث  ،وص السبب  ص خ العربة بعموم اللفظ ال بِ     ديث أنَّ   حذ من الْ  ؤخي  :أوالً  

 . #ةًام عمكُ لَيِه و،ةًاص خ ِفيتلَزن$: ليلجي الْاِبحا الصذَ هالَقَ
ل صا حمور كَحظُ من احتاج إلَى فعل مديث أنَّحا الْذَذ من هؤخي :ثانيا

ا ذَوز له أن يستحل هج فإنه ي؛لق رأسه حيث احتاج إلَى ح�لكعب بن عجرة 
 ففدية من ،ح ِفي اآليةضوا هو مم كَ،ابل فدية يقوم بدفعهاقَور ِفي محظُمالْ

 .  أو نسك، أو صدقة،صيام
ن احتاج إلَى تغطية م فَ،ااهعناس عليها كل ما ِفي مقَة يذه القص هأنَّ: ثالثًا

وفَ، جاز له ذلك؛أسه لضرر بهر الفدية على حسب الْلَع مومثل ذلك ،اعطَست 
من احتاج إلَى لبس السروال لوجود ضرحصل له من الْر يوهكذا يقال ،شيم 

  .اتورحظُمِفي سائر الْ
      ﴿: ة حيث قاللَجم الفدية مT اهللا ركَذَ: رابعا

﴾. 
 :ةقَدوالص ، ثالثة أيام   :وم  فالص ،ة والنسك   قَديام والص  ة الص نت السن  بي :  امسا خ

إطعام ستة ملِّ لكُ،اكنيسوالنسك،اع مسكني نصف ص :اة على األقل ش . 
اسادس: هذه الفدية مر فيها الْخيحرمم،اَء إن شن سكاةً ش،أطعم  اَء وإن ش 

 .  ثالثة أيامام صاَء وإن ش، نصف صاع لكل مسكني،ستة مساكني
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 ﴿: ىالَ ِفي قوله تع"أو: "���ا رتبت ه أن:خريةا مهوِنالدليل على كَ :سابعا
    ﴾.ذَ وها يى أنَّلَدل عا مثل ذلك ال يكون مرتب،ى كَ وقد ح

بعض أهل العلم اإلجمفدية الْى أنَّلَاع ع تباحة شيء من حرم إذا احتاج إلَى اسم
 . تبةر وليست م،خريةا مهات أنورحظُمالْ

 وهو ،لفةأ باألقل أو األخف كُد اهللا ب أنَّ:خريةا مهدل على أنا يموِم :ثامنا
  .خريةا مهى أنلَ وذلك يدل ع،صوم ثالثة أيام
أَ$: استشكل التخيري مع قوله: اتاسعِجتدك أوجه من كر ِفي ذل وقد ذُ.#اةً ش

 ،حثه عليه أو ي، أراد أن يأمره باألفضلجالنِبي  نَّإ :القَ واألقرب أن ي،التأويل
 : هيالَِّتي بأن يفعل واحدا من االثنني هر أم؛ا نفى قدرته على نسك شاةملَفَ

أو اإلطعام،يامالص . 
ى حضة ألن يحاِلم ِفي الفدية أن تكون صدقَ تالَِّتياة يشترط ِفي الش :عاشرا

 . يوب وعدم الع،نا من حيث السهِب
 أنه لكل مسكني :ديث مقدار اإلطعامح ِفي الْحضقد و: رشع اديحالْ

 والثالثة آصع ،ة على ستة مساكنيسمنقَ وذلك يكون ثالثة آصع م،نصف صاع
 . قرهي فَ

 ،جب إطعام يلِّار ِفي كُدقِم بعض أهل العلم أجرى هذا الْأنَّ: رشع يالثاِن
لوا للمسكني الواحد عج فَ،اكنيسرة مش وكذلك الع،كإطعام الستني مسكينا

ل جعا بعضهم فإنه ي أم، وهو كيلو ونصف عند بعض أهل العلم،نصف صاع
اع كيلوين وربعالص،والتقدير األول على ج ولعل ،اع ثالثة كيلواتعل الص 

  .- أكثر دقة:أي- ألنه أدق ؛ابو األقرب إلَى الصي هوالتقدير الثاِن
ار قدِما الْذَ ه إلَى أنَّ-اب ِفي نظريووهو الص- بعض أهل العلم بهوذَ
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ِفي اإلطعام إنا يكون ِفي فدية استباحة الْمحظُمحظُور من مات اإلحرامور،ا  أم
والْ،د واحدغريه ففيه م ألنه قد ثبت أنَّ؛لو إال ربعد على أكرب تقدير يكون كيم  

ع س يمكتالً )١(ل الذي وقع على امرأته ِفي رمضانج أعطى ذلك الرجالنِبي 
خمس   ا  ة عشر صوإذا قَ  ، اع  س من ا خةَ مس ع ش ا           ر صا على ستني مسكينيكون لكل      ؛ اع 

  مسكني م د،  وقد و رد      مثل ذلك عن أربعة من الص  حة اب،  ر والْ" ِفي   مالك اهمطأو"  . 
الثالث عنوعية الطَّ: رشعقَام الذي يم ِفي مثل هذه الْدة هو الطَّالَحام الْعجد ي

ائع ِفي البلدالش،عظَ والذي يعتربه ما ِفي وقت االختياراس قُم النوت . 
الرابع عرش: جلَعجارع  الشالص يام ثالثة أيام بفَ ، عن ثالثة آصعالًدجلَع 

 مقدار اإلطعام لَع فإنه ج،انضما ِفي اإلطعام عن صيام ر أم،اع عن صاليوم بدالً
الذي هو بدل اليوم ماد،ا يدل على أنَّذَ وها األمر يرجع فيه إلَى التوقيف عن ذَ ه

جارع الش . 
                                                 

إذا جامع ِفي رمضان ولَم يكن له شيء وتصدق عليه : باب، البخاري ِفي كتاب الصوم) ١(
إذا وهب هبة : باب، وِفي كتاب الْهبة وفضلها والتحريض عليها، )١٩٣٦(رقم ، فليكفر
، )٦٠٨٧(رقم ، التبسم والضحك: باب، وِفي كتاب األدب، )٢٦٠٠(رقم ، ها اآلخرفقبض

 ، ) ٦٧٠٩( رقم . ﴾     ﴿ : قوله تعالَى :  باب، وِفي كتاب كَفَّارات األيمان      
: باب، ومسلم ِفي كتاب الصيام، )٦٧١٠(رقم ، من أعانَ الْمعسر ِفي الكَفَّارة: وِفي باب

والترمذي ِفي كتاب ، )١١١١(رقم ، ِجماع ِفي نهار رمضان علَى الصائمتغليظ تحريم الْ
وأبو داود ِفي كتاب ، )٧٢٤(رقم ، ما جاَء ِفي كَفَّارة الفطر ِفي رمضان: باب، الصوم
، والدارمي ِفي كتاب الصوم، )٢٣٩٠(رقم ، كَفَّارة من أتى أهله ِفي رمضان: باب، الصوم
وابن ماجه ِفي كتاب ، )١٧١٦(رقم ،  ِفي الذي يقَع علَى امرأته ِفي شهر رمضان نهارا:باب

ومالك ِفي ، )١٦٧١(رقم ، ما جاَء ِفي كَفَّارة من أفطر يوما من رمضان: باب، الصيام
 ).٦٦١ ،٦٦٠(رقم ، كَفَّارة من أفطر ِفي رمضان: باب، الْموطأ ِفي كتاب الصوم
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]٢١٧[ع ِب أَني شرٍحيخ وِليِند بع و الٍْرمخاِعزالْي عِودأَ� ي نالَ قَه 
 رِيما اَألهيي أَ ِلنْذَائْ$: -ةَكَّلَى م ِإوثَعب الْثُعبو يهو- اِصع الِْن بيِدِع سِنو بِرمعِل
 اهعو و،اينذُ أُهتعِمس فَ،ِحتفَ الِْمو ين ِمدغ الْج  اِهللاولُس رِه ِبام قَالًو قَكثَدح أُنْأَ
 ةَكَّ منَِّإ :الَ قَثُم ،ِهيلَى عنثْأَ اهللا ودِم حهنِإ ،ه ِبملَّكَ تني ِحايني عهترصبأَ و،يِبلْقَ
حرمها اهللا تالَعلَى ومي حرمها النالَ فَ،اسلُِّح يٍئِر المي ِمؤاِهللا ِبنالْ وينْ أَِرِخ اآلِموي ِفسك 
 د اهللا قَنَّ ِإ:واولُقُ فَ؛ج اهللا وِلس راِلتِق ِبصخر تدح أَنِْإ فَ،ةًرجا شه ِبدِضع يالَ و،ماا دهِب
 مويا الْهتمر حتاد عدقَ و،اٍره نن ِمةًاعي س ِلنَِذا أَمنِإ و،مكُ لَنْأذَ يملَ و،ِهوِلسر ِلنَِذأَ
  م لَ عا أَ  ن أَ :الَ  قَ ؟ك لَ الَا قَ م:  حٍ ير ي شبِ  َأليلَ ِق فَ .ب ائِ غ  الْ داهِ  الش  غْلِّ بيلْ فَ ،ِسم األَ ا بِ ه ِتمر حكَ 
  .#ٍةبرخ ِباار  فَالَ و ،مٍ دا بِ ار  فَ الَ و،يا اصِ  ع  يذُعِ  ي  الَمرح الْ  نَّ إِ ،حٍ ير ا شب أَا   ي كن مِ كلِ ذَِب

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح :بيان حرمةكَّة م. 
J ْالمفراتد: 
 انَ وكَ- جالنِبي  إلَى اَءا جم ولَ،ي أسلم قبل الفتحاِبحأبو شريح ص :أوالً

 ؟مكَحي الْ عن سبب التكنية بأِبجالنِبي أله س فَ-مكَحى أبا الْكناهلية يجِفي الْ
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 . مكَحي الْأِببي  فكنوِن،كميح فريضون ِب، فأحكم بينهمختلفون قومي ي إنَّ:القَفَ
 ، وفالن، شريح:ي ثالثة أبناء ِل، نعم:الَ قَ؟ هل لك من أبناء:جالنِبي  له الَقَفَ

  .فأنت أبو شريح: جالنِبي  له الَقَ فَ.يحر ش: قال؟ أكربهمن م:الَقَ فَ.وفالن
أما اسكَ ذَ،ه فقد اختلف فيه على أقوالمإنه : وقال،ا ابن دقيق العيدره 

  .ان وستنيمة سنة ثَدينمي ِفي الْتوفِّ
وف عرم الْعمرو بن سعيد بن العاص      :   قلت :أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص           

 ،ة لنفسهالفَِخ الْبلَ طَثُم ،اوية وابنه يزيدعمة ِلدينمي اإلمارة على الِْل و،باألشدق
  . قتله غدراثُم ،لكمف به عبد الْطَّلَت فَ، على دمشقبلَوغَ

  .يش للقتالج وهو إرسال الْ،مع بعثج: البعوث
  .طلب اإلذن من األمري بالكالم من باب التلطف: #ريِما اَألهيي أَ ِلنْذَائْ$: قوله
  .ي بعد يوم الفتح اليوم الثاِن:أي: #ِحتفَ الِْمو ين ِمدغالْ$: قوله
 ،ا هو لطبلة األذنم وإن،مع إلَى األذنأسند الس: #اينذُ أُهتعِمسفَ$ :قوله

معواألذن وعاء للس.  
  . فهمه:أي: #يِبلْ قَاهعوو$: قوله

     وأبصرته عيناي  لَّكَ  حني تأي  ،هذا للتأكيد    :   به  م :    لتأكيد الس  اع ومباشرته له     م.   
أنه حح به الْوهذا ما تستفت: ى عليهمد اهللا وأثنهمةطبخقاصد الْموالْم .  
  . صاحبهىلَ يريقه باالعتداء ع:أي: #ماا ده ِبكِفس ينْأَ$: قوله

  . القطع:العضد: ةرجا شهوال يعضد ِب
  .دادح وقتا م:أي: #اٍره نن ِمةًاعي س ِلنَِذا أَمنِإو$: قوله
 ج يِبذن للنإل ا أنَّ:يعِني: #ِسماَألا ِبهِتمرح كَمويا الْهتمر حتاد عدقَو$: قوله

  .ة بانتهائهكَّة إلَى ممرحت الْاد وع،انتهى
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  .حضر يم لَنغ ملِّب يرض حن م:أي: #باِئغ الْداِه الشغْلِّبيلْفَ$: قوله
  .تلْ له ما قُتلْ بعد أن قُ:أي:  ما قال لك:ي شريحيل ألِبِقفَ
 أنا : قال عمرو: قال أبو شريح:األصل أن يكون:  أنا أعلم بذلك منك:قال

  . وبقي اآلخر،امذف أحده فح.أعلم بذلك منك
 ِبحكم بج عليه لو ودحجريه من إقامة الْ وال ي،منعهال ي: ال يعيذ عاصيا

  .ربةخ ِبر أو فَ، بدمر فَن وكذلك م،الشرع
  . وكسر الراء،ةوحفتة ممعجاء مخ ِب: أقول:ياِننع الصالَقَ
 ،ورشهما هو الْذَ ه،اءة وإسكان الرمعجماء الْخ هي بفتح الْ: النوويالَوقَ

بضم الْ:القَوي اخاء أيض،كَ حالْ"ا القاضي وصاحب اهوآخرون"العطَم ، 
 .ها البلية أن:يح البخاريي صح وِف، خيانةلِّى كُلَ وتطلق ع، سرقة اإلبل:وأصلها

 .فسد ِفي األرضم وهو اللص الْ،اربخين من الْاد ِفي الدس هي الفَ:ليلخ الْالَوقَ
 . )١٣٧ ص/٩ج( "صحيح مسلم بشرح النووي" من ’ا . هي العيب:وقيل

J ْالمعنى اإلجياِلم : 
ة كَّإلَى مة دينماص يبعث البعوث من الْعيد بن الع عمرو بن سانَبينما كَ

ي اِبحي الصعِب أتاه أبو شريح الكَ؛ِفي خالفة يزيد بن معاوية لقتال ابن الزبري
 بعد  :أي-ة كَّ يوم فتح مج اهللا ولُس به رامدثه ما قَح واستأذن بأن ي،ليلجالْ

 ٍئِر الملُِّح يالَ فَ،اسا النهمرح يملَ و،ا اهللاهمر حةَكَّ منَّ ِإ$:  وأنه قال،-ذلك بيوم
يِمؤاِهللا ِبنالْ وينْ أَِر اآلِخِموي ِفسِبك هاا دم،الَ وي ِضعِبد ها شجانَفكَ. #ارر عمرو بن د 

ديث ح الْضارع فَ#... ٍحيرا شبا أَ يكن ِمكِلذَ ِبملَعا أَنأَ$: الَسعيد بن العاص عليه بأن قَ
 . ذلكى لَ بل استمر ع،متنع عن إرسال البعوث لقتال ابن الزبريي م ولَ،برأيه
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J ْفقه الديثح: 
● يذ من الْؤخحديث عدة مائلس:  
وف عرمذ منه األمر بالْؤخ ي.#ةَكَّلَى م ِإوثَعب الْثُعب يوهو$: ِفي قوله: أوالً

 أبو انَ وقد كَ،اهلج وتعليم الْ، وتذكري الناسي،افل بتنبيه الغ؛رنكَموالنهي عن الْ
شريح يريد أن يمنع عمرو بن سعيد أو ياه عن بعث البعوث لقتال ابن الزبري نه

 . مرحِفي الْ
ة التلطف لألمراء وعيشرم. #ريِما اَألهي أي ِلنِْذائْ$: ذ من قولهؤخي: ثانيا

  . ليكون أدعى للقبول؛الماء ِفي الكَربوالكُ
ه ِظِفحِل تأكيد .خلَ إ# ...يِبلْ قَاهعو و،اينذُ أُهتعِمس$: ذ من قولهؤخي: ثًاثال
  .ته من أوامر ونواهيوطبة وما حخلتلك الْ

بدأ طبة ينبغي أن تخ الْ أنَّ.#ِهيلَى عنأثْ اهللا ودِمح$: يؤخذ من قوله :رابعا
  .مد اهللا والثناء عليهحِب

ا همرح يملَ و،ىالَا اهللا تعهمر حةَكَّ منَِّإ :الَ قَثُم$: ذ من قولهؤخي :خامسا
 الن اس #.ي  ذ منه أنَّ  ؤخ ت  حري ما من اهللا  انَ ة كَكَّ مقَ، أمر  ض    لَاًء منه يوم خقالس مات و

شيع  موالْ ،ر له  ظهم  الْانَ  ألنه كَ  ؛امه حري سب إليه ت   ا ن م إن � إبراهيم      وأنَّ ،واألرض 
  .له ِفي الناس
ِفي قوله: اسادس :$لَومي حرمها النتأكيد ِل.#اس ا قبلهم.  
.  #ماا ده ِبكِفس ينْ أَِر اآلِخِمويالْ و باِهللانِمؤ يٍئِر الملُِّح يالَو$: ي قولهِف :سابعا
الزبري يش لقتال ابن ج إرسال الْ ألنَّ؛ يعمله عمرو بن سعيدانَا كَماسب ِلنموهذا هو الْ
  .مرحماء ِفي هذا البلد الْمسفك الدبم يدل على استهانته رحِفي نفس الْ
 وقد اختلف أهل العلم فيما ،ةكَّم مرم القتال ِفي ححريذ منه تؤخي :ثامنا
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إذا بى باٍغغِباذَ وع ةكَّم،أو خ رِبج ا أصالًه،ار فَفَّأناس من الكُ اَء أو جلُّاحتاوه: 
هل يتالُوز قَجم أم ال؟ ه 

فمن أهل العلم منأج ذلكاز ،ومنهم م نم نعوقال،ه :قَ ال يولكن ،ونَلُات 
يضوالْ.ق عليهمي جمهلَور عى جوهم إذا كانت الْاِلاز قتصلَمة تقتضي ذلكح.  

 ،مرحر الْجطع شم قَحريذ منه تؤخ ي.#ةًرجا شه ِبدضع يالَو$: قوله :تاسعا
وهو مجمععليه فيما ن بولَ، بنفسهت مواختلف فيما استنبته ،وكًا يكن ش 
 واختلفوا أيضا ِفي ، ذلك بعض أهل العلمعن وم،هعطْور قَمهج الْازأج فَ،اآلدمي
  .ديث الذي بعد هذاحي ِفي الْ وسيأِت،الشوك

  نَ ِذ اهللا أَنَّ ِإ:واولُقُ فَ؛ج  اِهللاوِلس راِلتِق ِبصخر تدح أَنِْإو$: ِفي قوله: عاشرا
وز الترخص قياسا على قتال ج فيؤخذ من هذا أنه ال ي.#مكُ لَنْأذَ يملَ و،ِهوِلسرِل

  .جالنِبي 
 إلَى ذلك به ذَ وقد،ةنوتحت ع فُةَكَّ مذ منه أنَّؤخي: رشادي عحالْ

ازي غم ِفي الْبت وهذا خالف ما ثَ.لحاتحت صا فُه إن:افعي الشالَ وقَ،ورمهجالْ
 انَيفْي سِب أَار دلَخ دنم$ :جالنِبي  حيث قال ،ةحيحي األحاديث الصوالسري وِف

 .)١(#ن آِموه فَهاب بقلَغْ أَنم و،ن آِموه فَحالَى السقَلْ أَنم و،ن آِموهفَ
  أنَّ .#ِسماَألا ِبهِتمرح كَمويا الْهتمر حتاد عدقَو$: ذ من قولهؤخي :رشي عالثاِن

حرمتها عوكان الْ،ت بعد فتحها ذلك اليوماد ضر-كم حقد -وهو حكم الْح 
رفع ساعات من ناره، ثُمع ؛ إليهاادفهي ح ام إلَى يوم القيامةر.  

                                                 

 وأبو داود ِفي كتاب ،)١٧٨٠(رقم  ،ةكَّ فتح م: باب،اد والسريهِجمسلم ِفي كتاب الْ) ١(
د ِفي موأح، )٣٠٢٢، ٣٠٢١(رقم  ،ةَكَّ ِفي خرب ماَءا ج م: باب،اإلمارة والفيءواج خرالْ

باقي مد الْسنكثرينم. 
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  الثالث عر ش: يلْفَ$:  ذ من قوله  ؤخيلِّباهِ غ الشالْ د ائِ غب #.و  األحكام وب إبالغ ج
الشرعيلَة عى مجب على من علم أن  وأنه، علمهاني يبلغ ملَن يعلمم ، ا ذَ وه
 . ةريع أحكام الشلِّ ِفي كُاماب عطَِخالْ

 

 

 

 

 

 

J@J@J@J@J 
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]٢١٨[ع نع ِدب ِناهللا بع الَقَ :الَ قَب اٍسبر ج اهللا ولُسي وفَم ِحت 
ِهالَ$ :ةَكَّم جةَرِكلَ وِجن هادِن وةٌي،ذَِإ وا استِفنرتفَم ِفانوار# . 

الَقَوي وفَم ِحتنَِّإ$: ةَكَّ ما الْذَ هلَبدح رمهاهللا ي وملَ خقالس ماِتواَأل ورفَ،ض هو 
حرِبام حراهللا ِإِةم لَى يِق الِْمويِةام،ِإ ونلَه مِق الْلَِّح يَأليِه ِفالُت قٍَدح يِلب،لَ ومالَّي ِإ ِللَِّح ي 
سِمةًاع نن فَ،اٍره هوح رِبام حراهللا ِإِةم لَى يِق الِْمويالَ،ِةام ي عضدش كُوه،الَ وي فَّنرص يده، 
الَولْ يطَقْ لُطُِقتتالَّ ِإهم نع فَراه،الَ وي خلَتالَى خالْالَقَ فَ.ه عباس :يا رالَّ ِإ، اهللاولَس 
 . #رِخذْ اِإلالَِّإ :الَقَ فَ.مِهوِتيب ومِهِنيقَ ِلهنِإ فَ؛رِخذْاِإل

<|†�Ö] 

J وع الْموضديثح :حرمةكَّة م. 
J ْالمفراتد: 
ت بالفتح دار ار صةَكَّ م ألنَّ؛ةدينمة إلَى الْكَّ بعد الفتح من م:أي: ة هجرالَ
  .ة دار إسالمدينم الْا أنَّم كَ،إسالم

   .ة إلعالء كلمة اهللا   الصة خ  وني  ،ار فَّ  جهاد للكُ : أي  : # ةٌيِن و  اده  جِ نِكلَ و$ : قوله  
ن  عيت يام  وإن ، منكم النفر فانفروا      لب إذا طُ :أي:  # وا رفِ ان  فَ متر ِفن تا اس ذَإِ و$ : قوله  

  .بتعيني اإلمام
ا هرمته أن بيان ح:#ضراَأل واِتوم السقلَ خمو اهللا يهمر حدلَبا الْذَ هنَِّإ$: قوله

  .وننذ أوجد اهللا الكَة ممديقَ
 مرعي بالقتال فيه لَل الشِح الْ:أي: #يِلب قٍَدح َأليِه ِفالُتِق الْلَِّح يم لَهنِإو$: ولهق

 . ألحد بعدهونَكُ ولن ي،جالنِبي يكن ألحد قبل 
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  . القطع: العضد:#هكُو شدضع يالَ$: قوله
الَوي فَّنرص يدأي: ه:ال ي زعج صكانهى ينفر من ميده حت.  
الَولْ يطَقْ لُطُِقتتالَّ ِإهم نع فَريقولالتعريف هو أنَّ: اه :م لَن ؟ةالَّه ض  

 هو :لىخ والْ،ذ العلف الذي يكون فيهؤخ ي:أي: #هالَى خلَتخ يالَو$: قوله
  .شيش األخضرحالْ

  .ة طيبةحائشيش له رحاإلذخر هو نوع من الْ: #رِخذْ اِإلالَِّإ$: قوله
  .داد والصواغح الْ:اد بالقنيرمالْ: مِهِنيقَ ِلهإنفَ

 .  حت الطني   ب وتش خ وف فوق الْ قُع على الس   وض   أنه ي   :أي : # مهِ وتِ يب و$ : قوله  
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
 ،ةكَّطيبا يوم فتح م خام قَجالنِبي   أنَّ:اسديث ابن عبحي ِلاِلمى اإلجعنمالْ

 مترِفنتا اسذَِإ و،ةٌيِن واده ِجنِكلَو -ِةينِدملَى الْ ِإةَكَّ من ِم:يأَ- ةَرج ِهالَ$: الَقَفَ
ا ه وأن،ات واألرضوم اهللا السقلَ ذلك منذ خ وأنَّ،ةكَّ مةَمر حركَ ذَثُم .#وارِفانفَ
ة من اع له ستلَِّحا أُم وإن، ألحد بعدهلَِّحت ولن ،جالنِبي حل ألحد قبل  تملَ
ناره، ثُمع ادت حرامته، كَ ذَثُمرح رميعضد شوك الْ وأالَّ،ةكَّة م حمر،وال ي ر فَّن
صيوال يلتقط لقطته إالَّ       ، ه د  م ن ع فَر ا ه،  وال ي ذ خاله   ؤخ-  والْف لَوهو العشيش ح-، 

اإلذخر ِلي من ذلك واستثنصلَمحةكَّة أهل م.   
J ْفقه الديثح: 
  ألنَّ؛ةدينمة إلَى الْكَّ بعد الفتح من م: أي.#ةَرج ِهالَ$: ذ من قولهؤخي: أوالً

ةَكَّمص كَ،ت دار إسالمار الْا أنَّم مة دار إسالمدين. 
 هجرة من لَّ كُمع فهي ت، نافية للجنس.#ةَرج ِهالَ$: الالم ِفي قوله :ثانيا

ة إلَى الْكَّممِه ولكن الْ،ةدينففر إلَى بلد اإلسالم ة من بلد الكُجرهي مشرة وع
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وباقية إلَى قيام السفَ،ةاع متجد الْى ومِرقتضي للهجرة شعإلَى الْت ان الذي كَم
  .ى نفسهلَى دينه وعلَسلم عميأمن فيه الْ
ة ومأمور وعشرة ماد والنيهِج الْ أنَّ.#ةٌيِن واده ِجنِكلَو$: ذ من قولهؤخي: ثالثًا

  .ةاع وتقوم الس،مريزل عيسى بن من وي،الجخرج الدا إلَى أن يمهِب
 بالكلمة والكتابة :أي- جهاد باللسان والقلم :اد ينقسم إلَى قسمنيهِجالْفَ
والردلَ عى منين ينالون من الد، ويفيه ما ليس منهونَلُِخد -،يف  وجهاد بالس

قَوما يقوم مه من آالت الْامرب الْحجهاد الْ: فاألول،ديثةح مي والثاِن،افقنين : 
    ﴿:  ج ى لنبيه   الَا ِفي قوله تع مهِ  اهللا بِ ر فقد أم،ار فَّجهاد الكُ
 .]٧٣:التوبة[ ﴾      
افقني نم والْارفَّ ِفي جهاد الكTُ أمر باإلخالص هللا .#ةٌيِنو$: ذ من قولهؤخي: رابعا

واألعمال من عبادات ومع؛التامت ما باألوامر الرشيبانية والسنن النة أخذًا ِببويا ه
وتامالًعى ضوئها مع اهللا أوالًلَ ع، ثُمم اعخلقه ثاني  . 

ن م أمر بالنفري إذا طلب ِم.#وارِفان فَمترِفنتا اسذَِإو$: ذ من قولهؤخي :خامسا
 يكن لديه ما مخصا ولَ شني فإذا ع، األمريِلن هو ويع والذي ي،يكون من أهله

؛منعيو جِل؛ عليه أن ينفرب ا األمر النبوي الشريفذَه: $ذَِإوا استِفنرتفَم ِفانوار# . 
 . ادهِجن فيها الْعيت يالَِّتيلثالث االت احوهو إحدى الْ

اسادس :ينَِّإ$: ذ من قولهؤخا الْذَ هلَبدح رمخ إلَ#...  اهللاه.ح رموقد ،ةكَّة م 
قَتدالكالم عليها ِفي الْم حابقديث الس . 

اسابع :يذ من قولهؤخ :$ِإونلَه مِق الْلَِّح يَأليِه ِفالُت قَ ٍدحيِلب،لَ ومالَّي ِإ ِللَِّح يس ِمةًاع ن 
نفَ،اٍره هوح رِبام حراهللا ِإِةم لَى يِق الِْمويِةام#.ي ذ منه أنَّؤخاهللا خ صر ولَسذن له إلبا ج ه

  . ومظاهره منهارك وإزالة الش،ة فيهاقيدائم الععي إلرساء دكِّمم الْرحبالقتال ِفي الْ
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 وفيه النهي ،اه القطععن م:العضد. #هكُو شدضع يالَ$: ذ من قولهؤخي: ثامنا
وك  الش  ألنَّ ؛ازه  وجافعي بِ    وقال الش  ، ور مه ج إلَى ذلك الْ   به وقد ذَ  ،عن قطع شوكه    

وكُ،ؤٍذم ؤٍذل مي وز إبعاده من الْجحم كَرما يره-افعي ى ذلك الشِحماهللار - ، 
 ،حل قطع شوكهال ي فَ،ليلته الدقَافَوم ِل؛-إن شاء اهللا -ق حور هو الْمهجول الْوق

  .مدقَا تما استنبته اإلنسان كَ م إالَّ،وال يعضد سائر شجره
ام مم من حرحيد الْم تنفري صحري ت.#هدي صرفَّن يالَو$: ذ من قولهؤخي :تاسعا

 . از ذلكوى بعض أهل العلم جرالة يح ففي هذه الْ، بيتكلَخ إذا د إالَّ،وغريه
م رحة الْقطَ لُ أنَّ.#اهفَر عن مالَّ ِإهتطَقْ لُطُِقتلْ يالَو$: ذ من قولهؤخي :عاشرا

محِلم التقاطها إالَّر منن وى تعريفها ِفي جميع الزِب،نم معنى أنه ال يتكَلَّموال  ،اه
يكون للتعريف وقت محدد.  

شيش حمنع أخذ الْ أنه ي.#هالَى خلَتخ يالَو$: ذ من قولهؤخي: رشادي عحالْ
إالَّ، ِفي مكانهامنه ما دام أخضر ونابت أنه ي وز إرسال الْجماشي فيه لتأكل منه و

  .وزجا ال يذَ هإنَّفَ ؛اشي يعلفها إياهوما قطعه وأخذه للبيع أو ِل أم،بأفواهها
 مِهِنيقَ ِلهنِإ فَ؛رِخذْ اِإلالَّ ِإ، اهللاولَسا ري$: اسذ من قول العبؤخي: رشي عالثاِن

ِلوبِهوِتيِخذْ اِإلالَِّإ :الَقَ فَ.مر# .يواإلذخر نوع من ،ذ من هذا استثناء اإلذخرؤخ 
  .شيش له رائحة طيبةحالْ

الثالث عرش :يِإفَ$: ذ من قولهؤخنقَ ِلهِهِنيمِل وبِهوِتينَّأ .#ما االستثناء له ذَ ه
ي  وِف،هم ولبيوِت-داد والصواغ يضرم عليه النارحوهو الْ-  وهو جعله لقينهم،ةعلَّ

ى لَجعلونه عم يهات أندفرم ِفي الْقبا البيوت فقد س أم.#مِهوِربقُِلو$: رواية
ات اغَر الفَدجعلونه ِفي اللحد لسهم يوِنا القبور فلكَ وأم،حت الطنيب وتشخالْ

 .بني اللنب
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الرابع عأُ :رشأنَّ" : وهو،ةخذ من هذا االستثناء قاعدة فقهياالستثناء ي وز ج
ا لَممحصل بني الْ يمستى والْثنمستوالكالم على هذه القَ،"ى منه فارقثن ة اعد
مد ِفي أصول الفقهووج . 
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]٢١٩[ عناِئ عنَّأَ: ل ةَشر الَ قَج اهللا ولَس :$خمِمس نالد واب 
  .#ورقُع الْبلْكَالْ و،ةُرأفَالْ و،برقْعالْ و،ةُأَدِحالْ و،ابرغ الْ:ِمرح ِفي الْنلْتقْ يقاِس فَنهلُّكُ

ِلومٍمِلس: $قْيلُتخ مفَس اِسولِِّح ِفي الْقالْ وحِمر#. 

<|†�Ö] 

J   ْموضوع الديث  ح :  بيان ما يوالْ لِِّحوز قتله ِفي الْ ج حوِف، مر اإلحرام الة ي ح
من الدوالطريواب . 
J ْالمفراتد: 
 قد ،ى األرضلَة هو ما يدب عاب والد،ةابمع دج: #ابو الدن ِمسمخ$: قوله

    ﴿ :ى الَ  ومن ذلك قوله تع     ، ة للطري وما سواه    ام رع ع ي ِفي لسان الش      تأتِ 
 . ]٦:هود[ ﴾            

وقد يافرد أحيان،ا آخر مَع  فيجعل نوعالدواب،ىالَ كقوله تع :﴿   
ى أدخل ي اآلية األولَ فف.]٣٨:األنعام[ ﴾        

الطري ِفي عموم الدو؛ابطَقَ ألنه إذا سلَ عى األرض دعليهاب  . 
 إذا :ةبح فسقت الْ:القَ ي،وجرخ هو الْ:الفسق لغة: #قاِس فَنهلُّكُ$: قوله

خرت من قشرِتجا،اهالْ: وشرع خرن طَوج عة اهللا وطَاعاعة رجوله س . 
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 ،وز قتلهنج ي:أي :#ِمرحالْ ولِِّحِفي الْ$: ي رواية وِف.#مرح ِفي الْنلْتقْي$: قوله
منع قتلهن ِفي الْوال يحم وال ِفي اإلحرامر . 

اب نوع من الطيور ر والغ،د األولدتفصيل من الع :خ إلَ# ...ابرالغ$: قوله
عروفم.  

  .ن من اليدختطف بعض األشياء قد يكوطري ي: أةدِحوالْ
  .ارهؤخممعروفة تلدغ ِب: العقرب
 .انجرذَنوع من الْ: ةأرالفَ
  .تصف بالعقرم الْ:أي: ورقُلب العوالكَ
ى رواية لَوز عجي: #مِ رحالْ ولِِّح ِفي الْقاِسو فَسم  خلُتقْي$ :ٍمِلسمِلو :قوله

 ،  مبتدأ:سم خ:عراب الضم وإ، وعلى رواية التنوين ضمها،اسقواإلضافة فتح فَ
  . خرب:اسقو وفَ،وهي نكرة سوغها لالبتداء الوصف بفواسق

J ْالمعنى اإلجياِلم : 
 كلهن يتصف ابومسا من الدن األمر أن خمضت خربا يجالنِبي أخرب 

مس خ الْ بني تلكثُم ،م واإلحرامرح والْلِِّحاح قتلهن ِفي الْب لذلك فإنه ي؛بالفسق
 الغراب وما : فقوله.#ورقُع الْبلْكَالْ و،ةُأرفَالْ و،برقْعالْ و،ةُأَدِحالْ و،ابرغالْ$: بقوله

بعده هو تفصيل للعد األولد،وي عب إعرابهر.  
 J ْفقه الديثح: 

م رح والْلِِّح ِفي الْتلهنوز قَجمس يخ هذه الْديث أنَّحذ من الْؤخي: أوالً
 قد يكون ،ختلف اإليذاء فيهن مانَ وإن كَ،ا اتصفن به من اإليذاءم ِل؛واإلحرام

  .بعضهن أشد من بعض
ة مع أنه قد مسخذه األجناس الْه أتى ِبثُم .#سمخ$: ذ من قولهؤخي: ثانيا
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وردِفي بعض الر وات إضافة الْايحوالْ،ةي حفَ،ة أذيتها أشدي هنَّإ :القَل يج از و
القتل مقصى هذه الْلَور عمسخ،أو أنه ي تعما لِّ واحدة منها إلَى كُلَّى كُد 

  ؟شبه نوع إيذائهاا يماتصف باإليذاء ِم
فمن أهل العلم مقَن صرا على هذه الْهمس فقطخ،ومنهم م نت وسع 

  .ذاءكم إلَى ما أشبهها ِفي اإليح هذا الْىدعفَ
 وأنواع ،ا ِفي معناهاى ملَا عهه ِبنبت بالذكر ليصا خم إن: هؤالءالَقَ: ثالثًا
ختلف فيهااألذى م،لَ فيكون ذكر كل نوع منها عى جاز قتل ما فيه ذلك النوع و

-من األذى:يعِني -،ه بالْ فنبحيلَة والعقرب عى ما يسع اركهما ِفي األذى باللَّش
ا أذاه بالنقب والتقريض كابن ى ملَه بالفأرة ع ونب، عند بعضهمثالًلربغوث مكا

ه   ونب،قر والبازا أذاه باالختطاف كالصى ملَأة عدِحراب والْه بالغ ونب،عرس
 .  بالعقر واالفتراس بطبعه كاألسد والفهد والنمراٍد علِّى كُلَور عقُلب العبالكَ

 كل فِصي وِت والَّ،مرح والْلِِّحاز قتل هذه األشياء ِفي الْوجالعلة ِفي  :رابعا
 العلة ِفي ذلك : فقال بعضهم،ة اختلف فيها قول األئم؛واحد منها بأنه فاسق

ا م إن:الَافعي أنه قَذكر عن الش وي،حكي عن اإلمام مالكا القول مذَ وه.اإليذاء
أبيح قتلها ألنه ال يوز أكلهاج.  

م رحنع قتله ِفي الْ حيث م؛يدكم الص ذلك من حذَ أخ-واهللا أعلم-كأنه و
ة ما صف بالفسق يدل على صح ولكن الو،مرحي حالة اإلحرام ِفي غري الْوِف
صف بالفسق  م الو تقدي ألنَّ؛-ميعجى الْالَحم اهللا تعر- إليه اإلمام مالك بهذَ
الٌّدلَ عى إباحة قتلها إنا هو لذلكم  . 

وف عرماد به الكلب اإلنسي الْرم هل الْ:اختلف ِفي الكلب العقور: خامسا
 فوصف ،صف بعد وصفى ولَي عبِنى هذا فيكون قتله ملَ وع؟إذا اتصف بالعقر
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 ال يبيح القتل بِ   ةالكلبي مجر وذَ، ى يتصف بالعقر  ده حت  هب   ِبه   آخرون إلَى أنه نبا ذَه
 واستدل أهل ، ما اتصف بالعقر طبيعة كالسبع والنمر والفهدلِّى كُلَعالوصف 

لبا  اهللا عليه كَطَلِّسب بأن يهي لَتبة بن أِبى علَا ععا دم لَجالنِبي  هذا القول بأنَّ
  . على تسميته بذلكلَّد فَ،بعافترسه الس ف)١(من كالبه
اسلْكَالْ$: أخذ من قوله: ادسالْب قُعأنَّ.#ور م قَن لَت، لَثُم إلَى الْأج ح؛مر 

 هو  ثُم ، فاتصف بالفسق بعدوانه، ذلك ألنه ارتكب القتل عدوانا؛فإنه يقتل فيه
أبيح قتله الْمكَلَّف ان غري ويح الْانَ فإذا كَ،فلَّكَمان غري الْويحى بذلك من الْأولَ

 انَكَ فَ؛ نفسهةَمر حكتف إذا ارتكب الفسق هلَّكَم فاإلنسان الْ؛التصافه بالعقر
 ابن دقيق الَا قَم كَ،ا فقه دقيقذَ وه،فلَّكَمان غري الْويحكم من الْحا الْذَهى ِبأولَ

 . ’ا . فلينتبه له؛ وفيه غور،نيه وهذا ليس عندي بالْ:العيد
وموص على العلل والْ فيه غَ: أي:ى فيه غورعنمتوجب إلِْتيالَّي اِنع اق ح

 شيء بشيء  

 

J@J@J@J@J 

                                                 

وهو حديث حسن . فَقَتلَه اَألسد. #كَلْبا ِمن ِكالَبك   اللَّهم سلِّطْ علَيِه   $: جالْحديث هو قوله ) ١(
ذَكَره ابن حجر ِفي شرح ، عن أبيه، أخرجه الْحاِكم من طريق أِبي نوفل بن أِبي عقْرب

  ).١٨٢٩(رقم الْحديث . #خمس ِمن الدواب كُلُّهن فَاِسق   $: حديث
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]٢٢٠[ع أَن ِسنِن بنَّأَ$: � ٍكاِل مر ج اهللا ولَسد لَخةَكَّ مع فَ الْامِحت 
ولَع ِم الْ ِهأسِ ى رفَغ لَ فَ،ر م ا نزع هاءَ  جهر الَ قَ  فَ،لٌ ج : ابن ٍلطَ خم ت لِّعأَ بِ ق سكَالْ ارِ تعِةب . 
 . #وهلُتاقْ :الَقَفَ

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح: جواز دخة بغري إحرام ِلكَّول مملَن مرد الْ يحأو ج 
العمةر. 

J ْالمفراتد: 
كزرد  يزرد زردا   ،رب ح هو نوع من ألمة الْ  :ر غفَمِ الْ  :#رفَ غمِ  الْ  ِهأسِ ى رلَ عو $: قوله  
 . ةوذَخ والظاهر أنه هو غري الْ،أسى الرلَع عوض أنه يالَّ إ،الدروع
 .ِةبعكَ الْاِرتسأَ ِبقلِّعت مٍلطَ خناب: الَقَ فَ،لٌج رهاَءج - رفعه:أي- هعزا نملَفَ$

  .#وهلُتاقْ :الَقَفَ
قيل: لطَابن خ:اس مه عبد العوقيل.ىز :اس وهو ِم.اهللا ه عبدم مأباح ن 

 انَ وكَ،ةقَد جابيا للصجالنِبي  أرسله ثُم ،راج وذلك أنه أسلم وه،هم دجالنِبي 
معه رقَ؛تل وكان أخو ابن خطل قد قُ، من األنصارلٌج لَتهر من األنصارلٌج ، 

فكأنه وانَ وكَ،ى بإسالمه خدعةرلَ فَ،جي ِب يكتب للنا نامموقال ،ا أرسله جابي 
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 إلَى ر وفَهلَتقَ فَ، شيئًاصنع األنصاري يملَ فَ.اماع طَعن اص:لألنصاري الذي معه
ِبي  يقول الشعر ِفي هجاء انَ وكَ،ةكَّمفَ،جالن أبِبي   احجالند مقتله ِفي انَ وكَ،ه 

السأباح اهللا الَِّتية اع Tْالقتال ِفي ال حرفيهاجي ِبم للن .  
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
 فدخل ، يقصد أداء النسكم ولَ،اتالًقَ يوم الفتح مةَكَّ ملَخ دجالنِبي  أنَّ

  . بقتلهرأم فَ،ق بأستار الكعبةلِّتعل مطَ ابن خ فبلغه أنَّ،ى رأسهلَر عغفَِموالْ
J ْفقه الديثح: 
ة اج له حنمة بدون إحرام ِلكَّول مخاز دوديث جحا الْذَذ من هؤخي: أوالً
  .غري النسك
لقًا تع مانَ وكَ،لطَ بقتل ابن خر أمجالنِبي  ديث أنَّحذ من الْؤخي: ثانيا

 عليه بذَ وكَ،ج اهللا ولَسا رج لكونه ه؛ِهِمر الرتداده وعظيم ج؛بأستار الكعبة
  .بعد أن ارتد عن اإلسالم

 يوم جة لنبيه كَّ القتال ِفي ماح اهللا أبديث أنَّحالْا ذَذ من هؤخي: ثالثًا
 وباهللا ،ةاعة ِفي تلك السعبلقًا بأستار الكَتع وكان قتل ابن خطل مع كونه م،الفتح
 . التوفيق
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]٢٢١[ع نع ِدب ِناهللا بع منَّأَ$: ب رر ج  اِهللاولَسد لَخِمةَكَّ م ن 
 .#ىلَفْ السِةيِن الثَّن ِمجرخ و،اِءحطْبالْ ِبالَِّتيا يلْع الِْةيِن الثَّن ِماٍءدكَ

<|†�Ö] 

J ْموضوع الاستحباب الدخول من كَ: ديثحاء وهي ثنية الْدونحج. 
J ْالمفراتد: 
 ةوفَعرمالْون  حجة هي ثنية الْ    مزال وألف بعدها ه   اف والد  كداء بفتح الكَ     :اء د كَ

 الكاف م بض:دى عقبة أخرى وكُ،ةكَّابر مقَى ملَائر عزل منها الس ينالَِّتي ،اآلن
ِفي أسفل الْالَِّتي وهي ،ال بعدها ألف مطوية تكتب بياءوفتح الد حمر،ة  والسن

 ، وفتح الدال، الكافم بضيد كُ:ال لهقَ وهناك موضع آخر ي،وج منهارخالْ
بعدها ياء مشدةد.  
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
 الَِّتيون حجليا وهي ثنية الْ من الثنية العلَخ دجالنِبي  ديث أنَّحا الْذَي هِف
 .  وضم واخرج، افتح وادخل:ا قالواذَه وِل؛بالفتح
J ْفقه الديثح: 
يؤخا الْذَذ من هديث استحباب الدخول من ثنية الْححجون عند مني ى ر

 من ثنية لَخ دجالنِبي   إلَى أنَّوم قَبه وذَ، ذلك من باب التشريع والتعبدأنَّ
ن سى هذا فال يلَ وع، وأقرب لطريقه،ح لدخولهما كانت أسه ألن؛ونحجالْ

 فإنه يدخل ؛ من طريق آخراَء جنا م أم، من طريقهااَء جنم ِلالدخول منها إالَّ
  .ونحجاب إلَى عقبة الْهف بالذَّلَّكَ وال ي،طريقهم من رحإلَى الْ
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ور ِفي أيام رمة الْ خطَّ وباألخص أنَّ،اجح فيما أرىا هو الرذَ ه:وأقول
مر عتم والْاج فينبغي للح،ة صعباقبجعل الذهاب إلَى هذه العا ته قد يكون أنجحالْ
 وكان ،ر له الدخول منهسيريق ت بل يدخل من أي ط،ف نفسه ذلكلِّكَ يأالَّ
أسمح التوباهللا التوفيق،اههج  . 
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]٢٢٢[ع نع ِدب ِناهللا بع مالَ قَب ر :$دلَخر الْج اهللا ولُس بيت 
أُوسةُامب نز ٍديلٌالَِب وو ثْعانُمب لْ طَنقُلَغْأَ فَ،ةَحلَوا عِهيالْم بلَ فَ،ابا فَمتوا  ح
 مع ن:الَ قَ؟ج  اِهللاولُس ريِهى ِفلَّ صلْه: هتلْأَس فَالًالَ ِبيتِقلَ فَ،جلَ ون ملَو أَتنكُ
بيالْن عمودِنيالي اِنميِني#. 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح :الة ِفي الكَالصةعب. 
J ْالمفراتد: 
ى لَة عفوعراء ممهذه األس: #ةَحلْ طَن بانُمثْع و،لٌالَِب و،ٍدي زن بةُامسأُو$: قوله

ى قولهلَالفاعلية عطفًا ع :$دلَخر ج اهللا ولُس#.  
  .ةاطفَنا عاء هالفَ: #ابب الْمِهيلَوا عقُلَغْأَفَ$: قوله
  .وا الكعبةحت فَ: أي:واحتا فَملَفَ
  . هنا موصولة"من" و:لَخ دن أول منتكُ
 - الكعبة:ود إلَى البيت أيعالضمري ي- يِهى ِفلَّ صلْ ه:هلتأَس فَالًالَ ِبيتِقلَفَ$

رالَقَ ؟ج  اهللاولُس: نعم،ب يالْن عمودِنيالي اِنميِني#  . 
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
أنَّباهللا بن عمر  خرب عبدي ر ج اهللا ولَسد الكعبة ومعه أسامة لَخ 

ابع تت خشية أن ي:أي- وأغلق عليهم الباب ،بن زيد وبالل وعثمان بن طلحةا
 ،لَخ دن ملَو أَتنكُ$: اهللا بن عمر  يقول عبد؛واحتا فَملَ فَ،-الناس ِفي الدخول

ى ِفي بطن لَّ صج  اهللاولَس ر أخربه أنَّ بالالً أنَّ:يعِن ي.خ إلَ#... الًالَ ِبيتِقلَفَ
 . ة بني العمودين اليمانينيعبالكَ
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J ْفقه الديثح: 
● يؤخا الْذَذ من هحديث عدة مائلس:  
حصى تا فرد من أفراد ال   ذَ  وه ،ديث قبول خرب الواحد     حذ من هذا الْ    ؤخي:  أوالً  

 دذلك ري  وِف، كلها أدلة على قبول خرب الواحد: أي، ابن دقيق العيدالَا قَمكَ
لَعى منر اآلحاد من الْد ولَ،ديثح الْ يقبل إالَّم متاترو،وقد ح شد الش  افعي  -

 ".ديثحالْاختالف  "ر الواحد ِفي كتابه       بى قبول خ  لَ األدلة ع - اهللا  رِحمه 
 وقد اختلف ،ةعبوف الكَالة ِفي جاز الصوديث جحا الْذَذ من هؤخي: ثانيا

  :ةي ذلك األئمِف
وف ة ِفي جريضالة الفَاز صوم جدد بن حنبل إلَى عم مالك وأحبهذَفَ

  . وأجازوا ذلك ِفي النافلة،اوقهة وفَعبالكَ
ة أو عبوف الكَرض والنافلة ِفي جاز الفَو وأبو حنيفة إلَى جافعي الشبهوذَ

 الَقَ فَ،ا النفل أم،ةعبوف الكَ ِفي جج النِبيالة ى ذلك بصلَ واستدلوا ع،فوقها
 ال نعلم ِفي ذلك ،ة وعلى ظهرهاعب وتصح النافلة ِفي الكَ":يغِنمالْ"ة ِفي امدابن قُ
  .خالفًا

 ؛اجحالر هو  -سألة  م  ِفي هذه الْ  :أي -ي حنيفة هنا       الشافعي وأبِ    ولَ  قَ إنَّ :وأقول   
 ،ة والنافلة ال دليل عليهريض والتفريق بني الفَ،ةعبوف الكَى ِفي جلَّ صجالنِبي  ألنَّ
ا قول الْأممانعني بأنه ال يكون ملَقبالًست فَ؛اه بل إنَّ،ول فيه نظرا القَذَه ن  م

انَ ولو كَ،زًءا منهااستقبل جِفي ج صالته صحيحةإنَّ فَ؛ا أو على ظهرهاوفه ، 
ومانَ كَنِفي ج ؛ا أو على ظهرهاوفهفإنه ي عدزًءا منها قد استقبل ج.  

 وجعل بينه وبني ،انينيمين اليودمى بني العلَّ صجالنِبي   بالل أنَّرأخب :ثالثًا
ى لَقت ع والكعبة كانت ِفي ذلك الو،ي ثالثة أذرعوالَر الذي استقبله حدجالْ
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ة أعمدةست،وه ا سطران م-فَ،- ثالثة بعد ثالثة:يعِني جي ِبالنعندما د من لَخ 
قَالباب تدمإلَى الع مودين اليتقرب إلَى الْالَِّتيانيني من الثالثة األعمدة م در ج
ودا م فجعل ع،ى بني عمودين منهالَّ وص،در الذي فيه البابابل للجقَمي الْالغرِب
عن يارهس،وع موثالثة خلفه،مينهودين عن ي ، ثُمالتفصيل ِفي  انظر ،ىلَّ ص

 . إن شئت"فتح الباري"ي  وِف،"البداية والنهاية"
 وليس ،اريوالة بني الساز الصوى جلَديث دليل عحا الْذَأخذ من ه: رابعا

 ؛ةاهر فيها النهي أو الكَدر والَِّتية اعمجالة الْا ص أم،ردنفَ للمِفي ذلك دليل إالَّ
الة بني     الصا من أجل أنَّ ها قيل بِ  م ة إن اهر  الكَ ذلك ألنَّ ؛اه اولُ ة ال تتن  هذه القص  إنَّفَ

الس و    اري تقطع الص ره فلذلك كُ  ؛ف ،    مالك ى ذلك حديث أنس بن       لَ والدليل ع� ، 
تصحيحه  ى  كَ وح ،" الفتح  " افظ ِفي   ح ا الْ ذَ وكَ ،اكم ح ه الْ ح ح  ص: وهو حديث صحيح    

الصي ِفي اِننع"العةد."  
ا  أم،ةاعمجاري ِفي الْوالة بني السة الصاهرال بكَقَغي أن يينبوعلى هذا فَ

 ،اريو وليس بني الس،ةاري إلَى السيلِّصى للمنفرد أن ي واألولَ،وزجى فيادرالفُ
والظاهر أن ذلك يوز بدون كَجراهة عند الضرومع الكَ،ةور راهة عند عم د

الضرِفي صالة الْ:أي-ة ور جمة اع-،وهو ما ي  فهم من كالم الصحجري وابن انِ نع، 
  .واهللا أعلم
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]٢٢٣[ع نع مأَ$: � رنهلَى الْ ِإاَء جحاَألِرج سقَ فَِدولَبه،ِإ :الَقَ وي ن
 . #كتلْبا قَ مكلُبقَ يجالنِبي  تيأَي رن أَالَولَ و،عفَن تالَ ورض ت الَرج حكن أَملَعَأل

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح:و وب الْجمتابجة ألمر اهللا وأمر رسوله ع. 
J ْالمفراتد: 
  .تأكيد للعلم بذلك: #رج حكن أَملَعي َألنِإ$: قوله

بلك تأسيا برسول قَا أُموإن ،ر وال نفعر ليس عندك ض :أي: ال تضر وال تنفع
  .جاهللا 

 حرف امتناع "لوال": #كتلْبا قَ مكلُبقَ يج اهللا ولَس رتيأَي رن أَالَولَو$: قوله
 ج  لوجود تقبيل رسول اهللا        وجد تقبيلي للحجر       أنه   :  أي أو وجود لوجود،   ، د ولوج

  .جهللا  لوجود تقبيل رسول ارجللحله، أو امتنع عدم تقبيلي 
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
قَيرر عر م�أًبد مأنَّ:ا ديني األصل ِفي األعمال الد ة اإلخالص هللا يني

  .تهريج ِفي حر لسرجح وليس تقبيل الْ،جة لرسول اهللا عابتموالْ
J ْفقه الديثح: 
يؤخا الْذَذ من هأنَّ :ديثحاألفعال الت عوم على أمرينة تقبدي:  

:  ىالَتعا ِفي قوله م كَ،ى الَ ألمر اهللا تع امتثاالً  ؛ىالَ اإلخالص هللا تع :األمر األول  
  .]٥١:آل عمران[ ﴾       ﴿

  .]٥:البينة[﴾       ﴿: ي قولهوِف
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 أو ،ر األسودجحلنا الْ فنحن إذا قب،جة لرسول اهللا عابتم الْ:ياألمر الثاِن
ا نفعل ذلك إخالصا مإن فَ؛اترمجينا الْم أو ر،اتفَر أو وقفنا بع،ةعبتطوفنا بالكَ

ىالَهللا تع،وم تابال لغرض آخر كَ،جة لرسوله ع ما تزعمه الدياننَّإ إذ ؛ةة الوثني 
  .قفِّوم واهللا الْ.ةعابتمديننا يقوم على اإلخالص والْ

 

 

 

 

 

J@J@J@J@J 



א�
�	����م������ <  
٣٦٨ 

]٢٢٤[ عنع ِدب ِناهللا بع لَ$: الَ قَب اٍسبِدا قَممر ج اهللا ولُس 
أَوصحابهالْالَقَ فَ،ةَكَّ م مِإ:ونَكُِرش نهقْ يدلَم عكُيقَم ومِه ونتهمح مِرثْى يب. 
 ملَ و،ِنينكْ الرنيا بوا مشم ينْأَ و،ةَثَالَ الثَّاطَوشوا اَأللُمر ينْ أَجالنِبي  مهرمأَفَ
يمنْ أَه أن يأمرهمعني روا اَأللُمشلَّ كُاطَواِإلالَّا ِإه اُءقَبلَ عِهي١(#م(. 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح: مل الْالرموع ِفي طَشراف القُوومد. 
J ْالمفراتد: 
الذي يظهر : #ونَكُِرشم  الْالَقَ فَ،ةَكَّ مهابحصأَو ج اهللا  ولُس رمِدا قَملَ$: قوله

 . شركونم بسبب ذلك قال الْ: أي،ةببي الفاء هنا فاء السأنَّ
 ، رحفْيح ِر فَ: من باب   ،دم قْم يدِ  قَ:ارع منضفعل م : #مكُيلَ ع مد قْ ي هنِإ$ : قوله 
  .ومادومصدره قُ
كثرية ة دين  م وقد كانت الْ   ، كتهم وأضعفتهم     ه  أن : أي :  # بِرثْ ى ي م ح  مهت نهو $:  قوله  

ه  ربجالنِبي ا ع د؛ى يثربمح وتأثروا ِب، من قريشونَاجرهما قدم الْملَ فَ،ىمحالْ
بأن ينقل حى الْممة إلَى الْدينجا $: فَقَالَ ،ةفَحنبةَ كَحِدينا الْمنِإلَي ببح ماللَّه كَّةَ أَوم

دا، أَشهححصا، وهدما واِعها ِفي صلَن اِركبفَِة، وحا ِبالْجلْهعا فَاجاهمقُلْ حانو#
)٢( . 

                                                 

، )٥٥(ِفي الْحج، الباب : األول: لبخاري وجد أنه خرجه ِفي موضعنيِبمراجعة الْحديث ِفي صحيح ا) ١(
األشواط  ولَم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا    $: باب كيف كان بدأ الرمل؟ ولفظه كما هنا إلَى قوله     

ة القضاء ر باب عم،، وأخرجه ِفي الْمغازي)١٦٠٢( رقم الْحديث #اإلبقاء عليهمإال كلها 
،  #لَم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا األشواط كلها إال اإلبقاء عليهم و$:  بلفظ)٤٢٥٦(برقم 

 .وِبمراجعة صحيح مسلم لَم يوجد فيه إال كرواية البخاري
ي وِف، )١٨٨٩(رقم  ،ةدينم أن تعرى الْجالنِبي اهية ر كَ: باب،جحالبخاري ِفي كتاب الْ) ٢(

= 
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رأَيت كَأَنَّ امرأَةً سوداَء ثَاِئرةَ الرأِْس  $: الَ قَجالنِبي  ديث أنَّحوجاء ِفي الْ
 فَأَولْت أَنَّ وباَء الْمِدينِة نِقلَ    ،-وِهي الْجحفَةُ-حتى قَامت ِبمهيعة خرجت ِمن الْمِدينِة 

#ِإلَيها
)١(. 

 ،شيمكة ِفي الْرح شدة الْ: الرمل:وا األشواط الثالثةلُمرأن ي جالنِبي فأمرهم 
 ضرب  وهو،فيفخ هو الوثب الْ:وهريج وقال الْ،هكذا نقل عن القاضي عياض

 . عيريع والسشي السممن السري بني الْ
ا م التخصيص باألشواط الثالثة إنالذي يظهر أنَّ: أن يرملوا األشواط الثالثة

مل م بالرهراء فقد أمضة القَرما األمر األول الذي ِفي ع أم،اعدة الوج ِفي حانَكَ
وا لُمرم أن يهراع أمدة الوج لكن ِفي ح،ياِنمر إلَى الركن اليجحما بني ركن الْ

 .األشواط الثالثة األول فقط
  .التحريج عليهمأو م التكليف د ع:أي: #مِهيلَ عاُءقَب اِإلالَِّإ$: قوله
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
الة قَم هذه الْونَشركُم الْالَ قَ؛اءضة القَرم وأصحابه ِفي عجالنِبي ا قدم ملَ

                                                 

= 

من دعا برفع الوباء : وِفي باب، )٥٦٥٤(رقم  ،الجاء الرس عيادة الن: باب،رضىمكتاب الْ
رقم  ،ةدينم وأصحابه الْجالنِبي قدم  م: باب،اقبنمي كتاب الْ وِف،)٥٦٧٧(رقم ، والْحمى

ومسلم ، )٦٣٧٢(رقم ، الدعاء برفع الوباء والوجع: باب، وِفي كتاب الدعوات، )٣٩٢٦(
د باقي موأح، )١٣٧٦(رقم  ،رب على ألوائهاة والصدينمى الْكن ِفي س الترغيب: باب،جحِفي كتاب الْ

مومالك ِفي كتاب الْ،د األنصارسن باب،امعج :م اَءا جِفي و اء الْبم١٦٤٨(رقم  ،ةدين.( 
وِفي ، )٧٠٣٨(رقم ، أنه إذا خرج الشيء من كورة فأسكنه: باب، التعبريالبخاري ِفي كتاب ) ١(

 والترمذي ،)٧٠٤٠(رقم ،  الْمرأة الثائرة الرأس   :  وِفي باب، )٧٠٣٩(رقم  ، لْمرأة السوداء    ا: باب
وابن ماجه ِفي ، )٢٢٩٠(الِْميزان رقم ، جما جاَء ِفي رؤيا النِبي : باب، ِفي كتاب الرؤيا
 ).٣٩٠٤(رقم ، تعبري الرؤيا: باب، كتاب تعبري الرؤيا
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 ؛يشرم قُها رأتملَ فَ،والُمر فأمرهم أن ي،ى ذلكلَ عج ه وأطلع اهللا نبي،فيما بينهم
 . ةت سنارص فَ، كالغزالن ما هؤالء إالَّ:قالوا

J ْفقه الديثح: 
يذ من هذا الْؤخحديث مشروعيمل ِفي األشواط الثالثة األولة الر.  

و الذي د العبه وذَ،جه  وقد نصر اهللا نبي،ملاء الرقَا فائدة بم فَ:فإن قيل
  .م الضعفهريد لَ يانَكَ

ننا وأحكاما  ا أبقى سم كَ،ةكمِحة ِل أبقى هذه السنT اهللا  أنَّ:ابوجوالْ
ة رعي هذه الشق طبن ملُّ ليتذكر كُ؛ وبقيت تلك األحكام، سبب شرعيتهابهذَ

ا الْذَأو ه؛مكحبب الذي وجد به ليتذكروا الس،وي كَّذَتروا منقَ وعى لَ السبب ع
  .يديه من األنبياء وأتباعهم

 ، ه وخليله إبراهيم وأهل بيته ه وصفي أبقاها اهللا من آثار نبيجحاسك الْنمفَ
  .اعيلماعيل وإسم إسرع ليكون فيه ذكرى ألم ش مثالًعيالسفَ

 T   اهللا هر الذي أم  ، دح وماس ذلك اإلمام الْ    رع ليتذكر به الن      ار ش م ِجورمي الْ  
    ا بواسطة الرؤيا أن يذبح ابنه الوحيد بعدما شأمر اخ، بالْربة  وهو ِفي بلد الغماجر ه

 ه أوالًده عن امتثال أمر ربص يم ولكن ذلك لَ،اجة إلَى األنصار واألعوانحِب
 ؛ه ففعل ذلك ثقة برب،ةوحشمال الْبِج وبني تلك الْ،لواديبتركه وأمه ِفي ذلك ا

وإيا بوعدهمعليه وتوكالً؛ان .  
نا ِفي هذا اه تتركنا هن إلَى م، يا إبراهيم:ا تركهما وتبعته هاجر تقولمولَ

يءادي الذي ليس فيه أنيس وال شالو.وال يلتفت إليها،جيبها وهو ال ي ،ى  حت
 يكن قلب إبراهيم من تلك القلوب م ولَ.مع ن: قال؟اذَهمرك ِبهللا أآ :قالت

 ؛ا ذلكه لَالَا قَملَفَ، ريظطع الننقَ ولكنه صرب م، ال ترأف وال ترحمالَِّتي ،ةريجحالْ
  . ال يضيعنان إذ:قالت
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 لَعج وأراد اهللا أن ي،الجول الرحوهذا غاية التوكل الذي قد يعجز عنه فُ
  .ة التوكل ذكرى لعبادهوي القَ،ىعنم الكبرية الْ،انم األسرة العظيمة اإليمن تلك

ة يرميه ر ملِّي كُ وِف،ا أراد ذبح ابنه أيضا اعترضه الشيطانموكذلك لَ
 ،ل التنفيذاو بل ح،ل عن مكانهوحت يمة الثالثة لَرمي الْ وِف،ى يسيخر حتجحبالْ
 فناداه جربيل ،بح لهما على التنفيذ أن يفعل ما أمره اهللا به من الذَّع ابنه عازرصفَ

اه يند وفَ،حسننيمجزي الْ إنا كذلك ن،ؤيا الرقتد صد قَ،ا إبراهيمي: من ورائه
  .بذبح عظيم

ي ِتات الَّكريذه الذِّ ذكرى من هوم إالَّد قُلِّاف كُومل ِفي طَاء الرقَا بمفَ
جلَعا على ما قَها اهللا عنواندلَّه الْمى ،ص من عباده من التضحيات ِفي سبيلهخحت 

ضرب الْكانوا مثَمل ِفي التوكل واإليوباهللا التوفيق،انم  . 
 

 

 

 

J@J@J@J@J 
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]٢٢٥[ع نع ِدب ِناهللا بع مالَ قَب ر :$أَريتر ِحج اهللا ولَس ينقْ يدم 
ا اذَ ِإةَكَّمسلَتمكْ الراَألن سوأَد لَوم طُا يوفي خأَةَثَالَ ثَب شاٍطو#.  

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح :مل ِفي األشواط الثالثة من طَالراف القُوومد. 
J ْالمفراتد: 
  .رجح ركن الْ:ي بهعِني: #دوس اَألنكْ الرملَتاس$: قوله

  .هئ عند ابتدا :يعِني: أول ما يطوف
يخالْ: بخببتقَ هو والرمل موهو سري سريع فوق الْ،انارب مريعشي الس، 

عي الذي هو الْودون السريج.  
ر جحكن الْة من روروط هو الد والش،مع شوطاألشواط ج: ثالثة أشواط

إلَى أن يعودم إليه أو إلَى حذائهة أخرى ر . 
J ْالمى اعنإلجياِلم : 
 ِفي ثالثة ب خثُم ،ومداف القُور ِفي طَجح بدأ باستالم الْجالنِبي  أنَّ
 .أشواط منه
J ْفقه الديثح: 
 ءر األسود عند البدجحة استالم الْوعيشرديث محا الْذَذ من هؤخي: أوالً

  .افوبالطَّ
 فالبد أن يبدأ ،افو بالطَّءبدحل ال الركن األسود هو مذ منه أنَّؤخي: ثانيا

  . إليهى وينته،منه
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 .افو الطَّصح يم لَ؛ةطوة أو ببعض خطوخأنه لو قصر عنه ِفي النهاية ولو ِب: اثالثً
  .ب ِفي األشواط الثالثة األولبخمل أو الْة الروعيشرذ منه مؤخي :رابعا
اخوِم: امسما يسِفي طَن اف القُوم االضطباعود،وهو أن ي جلَعو ط س
ردائه تحت إبطه األينم،وي الف بني طَخوباهللا التوفيق،يه على منكبه األيسرفَر  . 

 

 

 

 

 

J@J@J@J@J 
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]٢٢٦[ع نع ِدب ِناهللا بع طَ$: الَ قَب اٍسباف  ِبيجالنِفي ح ِةج 
 .#ٍنجحِم ِبنكْ الرمِلتس ي،ٍريِعى بلَ عاِعدوالْ

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح: مشرة الطَّوعيوا على البعرياف راكب. 
J ْالمفراتد: 
حجة الوهي الْ: اعدحالَِّتية جح جها رِهد الْ بعج ول اهللاسةجر، ي توفِّثُم 
ِلتأخذْ أُمِتي $: س بقوله فيها الناعد وجالنِبي  اع ألنَّدة الوجت حيم وس،بعدها
# فَِإني ال أَدِري لَعلِّي ال أَلْقَاهم بعد عاِمي هذَا؛نسكَها

)١(. 
أي: ى بعريلَع:ا علَ راكبعريى ب.  

 .رجح ركن الْ:اد بالركن هنارمالْ: يستلم الركن
  .ة الرأسيحن بأنه عصا م"ةمدالع"ؤلف  مهرسن فَحجِمالْ: نحجِمِب

ى مس وهو ما ي،أس خلقةًة الرحنيصا م عنجحِم الْوف أنَّعرم الْ:وأقول
 . انيزرخفعل بالْا يمة كَجالَعاولة ومحم ال ِب،ابشعِمبالْ

J ْالمعنى اإلجياِلم : 
خرب عبدي ِبي   أنَّباس اهللا بن عبطَجالن افإذاانَ وكَ،ى بعريلَ ع اذَ ح 
  . استلمهثُم ،رجحى الْلَنه عحج ِمعض و؛الركن

                                                 

)١ (    النسائي ِفي كتاب مسك الْ ا ن حجِ  الركوب إلَى الْ   :  باب،جار واستظالل الْ    مرقم    ،حرمم)٣٠٦٢ ( ،  
وابن ماسك ِفي كتابهاجنباب،  الْم:وف ِبقُ الوالترمذي كتاب و ،)٣٠٢٣(رقم  ،معج

 ).صحيح(، بنحوه) ٨٨٦(رقم  ،اتفَرة من عاض ِفي اإلفَاَءا ج باب م،جحالْ
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J ْفقه الديثح: 
● يؤخا الْذَذ من هحديث مائلس:  
اكبا راف ول الطَّضي أنه فَ  عنِ ا يذَ وه ،اكبا اف رواز الطَّ وج: ى سألة األولَ   مالْ -

 تلك   ي مناشي أفضل إذا عر  م  الْافو طَ األصل أنَّ فَ وإالَّ ، ت إلَى ذلك عح داِلصمِل
  :حاِلصمالْ

 ؛ةحبكم الص حمه فيثبت لَ،جالنِبي  ونَراضرين يحميع الْ جأنَّ :أوالً
  .أوههم روِنلكَ

ليقتدوا به ِفي أفعاله: اثاني.  
 .  إليهن احتاجى ملَج عراك حن فال يكون ه،افوليسن الركوب ِفي الطَّ: ثالثًا
الت اإلبل ضة فَارهذ منه طَؤخسجد يمإدخال البعري ِفي الْ :سألة الثانيةمالْ -

سجد م إدخال البعري ِفي الْ: فيقال،ذ بطريق التأويلؤخ وذلك ي،كالبول والروث
 ولو ،ة بول البعري وروثهارهى طَلَ عالٌّ د؛يروث مع كونه ال يؤمن أن يبول فيه أو

 . سجدم الْلَِخد يكن كذلك ما أُملَ
 ؛الطائفركبه ار ليمِح فندخل الْ،وز أن نستدل بالركوبجال ي :سألة الثالثةمالْ -

 جر خجالنِبي  نَّأَ$: ديثح ِفي الْاَء فقد ج،جس قطعاار وبوله نمِحث الْو رألنَّ
 ِنيرجح ِباهتأَ فَ.اه ِبضِفنتسأَارا جحأَي ِنِغبأَ :ه لَالَقَ فَ،ةَريرو هب أَهعم وِءالَخلَى الِْإ
و١(ٍةوثَر( -ِفويِحِحي صِن ابخ زينَّ أَ:ةَمالر ةَثَور ِحةُثَو اٍرم)فَ -)٢رى م  ِبيج الن  

                                                 

)١ (ةالترمذي ِفي كتاب الطَّهرين: باب، ارجاَء ِفي االستنجاء بالْحا جرقم ، م)ه ، )١٧اجوابن م
،   ) ٣١٤(رقم  ، االستنجاء بالِْحجارة والنهي عن الروث والرمة        : باب ، ِفي كتاب الطَّهارة وسننها     
 ).صحيح (،)٤٢(رقم   ،  الرخصة ِفي االستطابة ِبحجرين    :  باب ، والنسائي ِفي كتاب الطَّهارة      

)٢ (صحيح ابن خزيالباب رقم ، ةم)٥٣(،ْال ديث رقم ح)النجمي(، )٧٠.( 
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الرةَ ثَو، إِ   :الَ قَ ونكْ ا رِ هأَ  س رِ و  جفَ#س فَ أنَّ لَّد حِ الت الْ ضأي-  ار رجس  م:جسة ن-.  
ه كاإلبل محؤكل لَا يم فليكن ِم؛ى مركبلَ عوفطُ أراد أن ينم فَنإذ

 وهو ،ة بأدلة أخرى غري هذاررقَتة أبوال اإلبل وأرواثها ماره طَ علما بأنَّ؛يلخوالْ
  .اه للعرنيني ِفي الشرب من أبواِلجالنِبي ذن إ

ا ة أبوال وأرواث ماسج وأبو حنيفة إلَى نافعي الشبهذَ :ةابعسألة الرمالْ -
ل لَؤكَيحمهيمة األنعامه من ب،ا وهمم حجاوجن باألدلة الواردمنها ،ى ذلكلَة ع 

ما سبِبي  ومنها صالة ، ذكرهقجالنكَ ِفي مان الغأي،من :م بيته الذي فيه حل م
وثهبول الغنم ور.  
كن باليد أو از استالم الروديث جحا الْذَذ من هؤخي :ةامسخسألة الْمالْ -
  .اصر من اليد أو العجح الْسائف ما م ويقبل الطَّ،بالعصا
ر جحة أو غريها غري الْعبوز تقبيل شيء من الكَجال ي :ةادسسألة السمالْ -
 .  وبدون إشارة، وبدون تكبري،ي بدون تقبيلاِنممس الركن اليع لَشر وي،األسود
ا قد مه ألن؛ استالم الركنني الشمالينيجالنِبي ا ترك مإن: ةابعسألة السمالْ -

غيا عن قَرفلذلك لَ؛اعد إبراهيمو مي شع لَرمس وال تقبيلما لَه.  
تقبيل     نَّإ  : ويقولون  ، ين دح ِفي الد  ريدون القَ   ين بعض م  لَّعلَ:  ةامن سألة الثَّ   مالْ -

 ونَفُوطَتى الذين يلَ تنكرون عمِل فَ،ةارجِحاف بالكعبة من عبادة الْور والطَّجحالْ
  !؟ وأنتم واقعون ِفي ذلك، باألصنامونَفُوطَت أو ي،بالقبور
لَالُقَوي مه:حن لَ كذبتم نمن ل الْقبحر لذاتهج،وإن ملناه ألمر اهللا ا قبT 

ِإني أَعلَم أَنك حجر الَ تضر $: �اب طَّخ بن الْرم عالَ وقد قَ،ج وأمر رسوله
فَعنالَ تو، ِبيالن تأَيي رالَ أَنلَوج وكلْتا قَبم لُكقَبوالطَّ.# ي واف بالكعبة أمنا اهللا ر

  .]٢٩:جحالْ[ ﴾  ﴿: ىالَ فقال تع،به
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 إنَّ فلذلك فَ؛تهعابت ومج وألمر رسوله Tمر اهللا تثلون ألمم فنحن
ذَانتقادكم هحلها ِفي غري م،فنحن إن ا نعبد اهللام،ي هذه العبادات طاعة  ونؤد

وتعال ِل،ا لهبد وباهللا التوفيق،ذه األحجاره . 
 

 

 

 

 

 

J@J@J@J@J 
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]٢٢٧[ع نع اِهللا ِدبِن بع ملَ$: الَ قَب رأَم ر الن جِبيي سِلتِمم الْن بِتي 
 .#ِنيياِنمي الِْنينكْ الرالَِّإ

<|†�Ö] 

J  ْموضوع الاإلشارة إلَى علَّ: ديثحة استالم الركنني اليانينيم،ي عِن ي:كن   ر
 . والذي يقابله،رجحالْ

J ْالمفراتد: 
 .نمابالن اليقَا يمه ألن؛وصف للركنني: #ِنيياِنميالْ$: قوله
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
لَصقُانَ فلقد كَ،ات اهللا وسالمه على خليله إبراهيمو دوة للموومن ،دينح 

أجل ذلك فقد جعل اهللا مآثره ماسكن،ى أن اهللا  حتTَل مي شرى لسان لَع ع
 وشرع ، قواعد إبراهيمنا عريا قد غُمه ألن؛الينيم استالم الركنني الشجرسوله 

استالم الركنني اليِهوِن لكَ؛انينيما لَممي غيار.  
J ْفقه الديثح: 

قَقد توباهللا التوفيق،م ِفي الباب قبلهد  . 

 

J@J@J@J@J 
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jÖ]�h^{e{Û{j{{Ä{� 

 بعد التحلل من لِِّح التلذذ بالْ:ود هناقصم والْ،هو التلذذ: التمتع ِفي اللغة
ى مسا يى ملَ ويقع أيضا ع،لق أو التقصريحعي وبالْاف والسوة بالطَّرمعإحرام الْ

تا بسقوط أحد السفرينمتع،وكاله ا حاصل للمتمتعم . 
 والبقاء ، والتحلل منها،جحة ِفي أشهر الْرمهو اإلحرام بع: والتمتع شرعا

ة بعد التحللكَِّفي م، اإلحرام بالْثُم حوهو يوم التروية، ِفي اليوم الثامنج .  
وقد جل اهللا عTًبدال فَ عن السر الذي كان مفرا للحوضبأن يعود إلَى ج 

 ،ديهرعه من الْا شم عن ذلك ِبالًد بT اهللا لَع ج؛ منهجححرم بالْ وي،اتيقَِمالْ
 ،العيد أو أيام التشريقحه ِفي يوم ذب وي،مرحدي من داخل الْهوهو أن يشتري الْ

 وال قيمة يشتري ماج الدحجد الْ يم فإن لَ، بدنة: وأكثره،نةدبع ب شاة أو س:وأقله
  . إلَى أهلهعجوسبعة إذا ر، جح ثالثة ِفي الْ: عشرة أيامومصرع له أن ي ش؛اهِب

وقد حلَصللح لِِّح التمتع الذي هو التلذذ بالْاجمن العمرة حل  من حني ي
  .جححرم بالْ إلَى أن يجحِفي أشهر الْ

وقد اختلف أهل العلم فيمن خرعن الْج حم أو عن الْرمواقيت أو رع إلَى ج
 ؟  التمتع ِفي حقه أم اليهل يعترب قد أُلغ :أهله

فمن أهل العلم مالَ قَن:إذا خ رجم لَ؛ة قصرافَس ىغت تعهم.ومنهم م ن 
تعه ملغى تنه ال يإ :الَ قَن ومنهم م.تعهم تىغ لَ؛اقيتومارج الْ خجر إذا خ:الَقَ
  . إلَى أهلهاد إذا عإالَّ
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والذي يترأنَّ: يح ِلجت تع الْممتتع باٍقما لَ ممي ن الْخرج عماقيت أو و
 عن جر خنم فَ،اقيتوم من الْة يكونرمع والْجح اإلحرام بالْ ذلك ألنَّ؛أحدها

ات يقَِم بالْرسكًا إذا مختار له ن وعليه أن ي،ىغتعه األول قد لَم فإن ت؛اقيتومالْ
الذي يمِبي  لقول ؛ عليهرجالن :$هلَن هنِل ومأَن تلَى عِهيِمن غَن أَِري ِهِلهِمن مأَن راد 

  ،ابو وأرجو أن ذلك هو الص،سألةمي ِفي هذه الْ ِلره  هذا ما ظَ.#ةَرمعالْ وجحالْ
 .وباهللا التوفيق
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]٢٢٨[ع ِب أَني جمةَرن ِرصِعِن ب مِعي انَربالَ قَالض :$لْأَستاب نع اٍسب 
الِْنع متأَ؟ فَِةعمي ِبِنراه،و لْأَستهالِْن ع هيِه ِف:الَقَ فَ؟ِيدج زأَ،ور وقَ بأَ،ةٌر واةٌ ش، 
انا سن ِإنَّأَ كَاِمنم ِفي الْتيأَر فَتمِن فَ،اوههِر كَاس نانَكَ و:الَ قَ،ٍم ِفي دكر ِشوأَ
يياِدن:ح جم برور،و متةٌعم قَتأَ فَ.ةٌلَبتيتاب نع فَاٍسب حدثتكْ اهللا أَ:الَقَ فَ،هبر،س ةُن 
 . #ج ِماِسقَي الِْبأَ

<|†�Ö] 

J ْموضوع التفضيل الْ:ديثح مةتع. 
J ْالمفراتد: 

  .ةتعم وكذلك الْ،ةمدقَم ِفي الْهرح شقبقد س: التمتع
  .ةعباج إلَى الكَحهو ما يهديه الْ: ديهالْ
  :وينقسم إلَى قسمني ●

  . كهدي التمتع والقران، وهو ما شرع جربانا لنقص:هدي واجب
 . يكن واجبا عليهم ولَ،ع به اإلنسانوطَت وهو ما ي:وهدي تطوع

 استقر ام ِلجحة إلَى الْرم كرهوا التمتع بالع:أي:#اوههِر كَاس نانَكَو$: قوله
اِنِفي أذههي عمر هم من ن�وأمره باإلفراد،ن التمتع ع .  

ى لَ دلت عالَِّتيأى تلك الرؤيا  أنه ر:أي :خ إلَ# ...  اِمنم ِفي الْتيأَرفَ$: قوله
  .باس اهللا بن عب ت عبدرا قد سهإنا فَذَه وِل؛ة التمتع سنأنَّ

J ْالمعنى اإلجياِلم : 
يلَأَخرب نصر بن عمران الضبعي أنه سعن الْباس  ابن عب مفأمره ،ةتع 

 ِفي عقَى و أصحابه ِفي ذلك وانتقدوه حتالَقَ فَ،تعامت مج إنه بعد ذلك حثُم ،اهِب
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 نام فرأى ِفي النوم أن إنسانا يقول ثُم ،ةرمع فتحلل من الْ،ا صنعمنفسه شك ِم
اس  ابن عبرس فَ،اس فأخربه إلَى ابن عببهذَ فَ.#ةٌلَبقَت مةٌعتم و،وررب مجح$: له
ى قيم عنده حت أن يهرأمثُم  .#ج ِماِسقَي الِْب أَةُن س،ربكْاهللا أَ$: الَ وقَ،ذه الرؤياهِب
اِسقَيمه ماله سا ِبرورا ِبهذه الرؤيا وإعجاباه.  

J ْفقه الديثح: 
  .ك وأنه أفضل األنسا،ة التمتعوعيشرديث محا الْذَذ من هؤخي: أوالً
  .قحت الْقَافَذ منه االستئناس بالرؤيا إذا وؤخي: ثانيا
 نَّ أَ.#ٍم ِفي دكر ِشو أَ،اةٌ شو أَ،ةٌرقَ بو أَ،ورزج$: ذ من قولهؤخي: اثالثً

 وأكمله أو ،نة أو بقرةدة ِفي ببع بأن يشترك س، ِفي دمكر أو ِش،اة أدناه شيدهالْ
وأعاله جناقة:يأ-ور ز -.  
ويرط ِفي الْشتجور والبقرة والواحدة من الْزعزم:أن تكون م ِب،ةسن معنى أنا ه

  .ذعجا الثنتني األوليني من األسنان بعد الْهت لَعلَتكون قد طَ
أممنه الْئأن فيجزا الض والْ،ذعج جالَِّتيجذع أسنانه ذع هو الذي يِل ود 

 ، ِفي الثانيةلَخة ودنت له سمعز يكون ما تم وهو ِفي الْ،يا الثِنهلَد ب يطلعثُم ،اهِب
قَومن البر ما تمله سنتان ود ِفي الثالثةلَخ ،ومن اإلبل م ا تمله أربع سنني ود لَخ 
  .ةامسخِفي الْ

أما عوب الْيي فه:ديهع فَ،وب األضحيةي جزأ ِفي ا أجزأ ِفي األضحية أم
 . وباهللا التوفيق،ديهالْ
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]٢٢٩[ع نع ِدب ِناهللا بع مالَ قَب ر :$تمتعر ج اهللا ولُسِفي ح ِةج 
 أَدب و،ِةفَيلَحي الْ ِذن ِميده الْهع ماقس فَ،ىدهأَ وجحلَى الْ ِإِةرمعالْ ِباِعدوالْ
رج اهللا ولُسأَ والْ ِبلَّهعمِةر، أَثُم الْ ِبلَّهحفَ،ج تمتعالن اسم عر ج اهللا وِلس 
ي  ِذن ِميده الْاقس فَ،ىده أَن ماِس النن ِمانَكَ فَ،جحلَى الْ ِإِةرمعالِْب لَّهأَفَ
 مكُن ِمانَ كَنم :اِسلن ِلالَ قَج اهللا ولُس رمِدا قَملَ فَ،ِده يم لَن ممهنِم و،ِةفَيلَحالْ
 فطُيلْ فَ؛ىده أَنكُ يم لَنم و،هج حيِضقْى يت حهن ِممر حٍءي شن ِملُِّح ي الَهنِإ فَ؛ىدهأَ
 ؛ياد هدِج يم لَنم فَ،ِدهيلْ وجحالْ ِبلَِّهي ِلثُم ،لْحِليلْ ورصقَيلْ و،ِةورمالْا وفَالصِب وِتيبالِْب
 مِد قَني ِحج اهللا ولُس رافطَ فَ.ِهِلهلَى أَ ِإعجا رذَ ِإةًعبس وجح ِفي الْاٍمي أَةَثَالَ ثَمصيلْفَ
ةَكَّم،و اسلَتمكْ الرأَن لَوش ٍءي، ثُمخ طْ أَةَثَالَ ثَبِماٍفو نالس ِعب،و مى أَشربةًع، 
وكَرِحع يى قَنطَض افَوالْ ِبهبِعِتي نالْد اِمقَمكْ رعتِني، ثُملَّ سم، ثُمان صرأَ فَ،فى ت

افَالص،طَ وِباف فَالصالْا ومرِةوس بطْ أَةَعاٍفو، لَثُم مي ِملِْلح نش ٍءيح رِمم نه 
حى قَتضى حجه،و نحره ديهي ومالن ِرح،فَأَ وطَ فَاضالْ ِبافبِتي، ثُمِملَّ ح لِّ كُنش ٍءي 
حرِمم نه،فَ ولَثْ ِملَع ا فَملَعر ج اهللا ولُسم أَن هىدو سالْاق هدِمي ن اِسالن#.  

<|†�Ö] 

J  ْموضوع البيان النسك الذ       : ديثح ي حج   به الر جول   س ،  وكيف ص  ن؛ ج  ع 
لكونه سالْاق ديه. 
 :اتدفرمالْ

 أدخل ج وهو كونه ،اد به التمتع اللغويرمالْ: #ج اهللا ولُس رعتمت$: قوله
العمرى الْلَة عحانَكَ فَ،جت ات يقَِم وإسقاط اإلحرام من الْ،تعه بتداخل النسكنيم

 . امألحدِه
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 ي الَلِّعلَ$: الَ قَجالنِبي ة الوداع ألن ج حتيمس : #اِعدو الِْةجِفي ح$ :قوله
 . ا وداعاذَ هيم وس.#اذَي هاِم عدع بماكُقَلْأَ

 ،اتيقَِم من الْهاقَ أنه س:يعِني :#ِةفَيلَحي الْ ِذن ِميده الْهع ماقسفَ$: قوله
 .نةدن بوكان هديه ثالث وستو

ة رم بالعلَّ أههلَّعلَ: #جحالْ ِبلَّه أَثُم ،ِةرمعالْ ِبلَّهأَو ج اهللا ولُس رأَدبو$: قوله
علم أنَّقبل أن يس قَوالْه همنع التحللدي ي . 
  . قارناارصة فَرمى العلَ عجح أدخل الْ:أي: #جحالْ ِبلَّه أَثُم$: قوله
 ،ةيفة تصغري حلفلَحالْ: ةيفَلَحدي من ذي الْه الْاقسى فَد أهن من الناس مانَكَفَ

وهو نوع من الشجحلفاء:ال لهقَر ي .  
  .ديهق الْس يم لَ:أي: #ِده يم لَن ممهنِمو$: قوله
 اق س:أي-ى ده أَمكُن ِمانَ كَنم: ال للناس قَ؛ج اهللا ولُسدم را قَملَفَ$

 فطُيلْ فَ؛ىده أَنكُ يم لَنم و،هج حيِضقْى يت حهن ِممر حٍءي شن ِملُِّح يالَفَ ؛-يدهالْ
  .معروف وهو  ،  هو تقصري الشعر    : التقصري  . # لْلِ حيلْ و رص قَ يلْ و  ،ِةور مالْ  ا و فَ الص  ِب و ِتي بالْ ِب

  .ا ذكرم ليتحلل ِب:أي :#لِْلحيلْو$: قوله
وملَن ميكن أه أي: ىد:م لَن ميكن س الْاق ؛ديها فَ فليطف بالبيت وبالص

 . ِفي اليوم الثامن:يعِن ي،جح ليهل بالْثُم ،- للعمرة:أي-ة ورموالْ
وليأي: ِده:ليذبح ه ا إن تدييسلهر  . 
  .رجحكن الْاد به ررملْا: #نكْ الرملَتاسو$: قوله
  .ى أربعةش وم،مل ر:أي: #اٍفوطْ أَةَثَالَ ثَب خثُم$: قوله
 ،جول اهللا سي رعِني: #هجى حضى قَت حهن ِممر حٍءي شن ِملِْلح يم لَثُم$: قوله

ومنس الْاق هارج الْدي من خحمر.  



א�
	�م����
�د������� <  

 

٣٨٥ 

بيت م والْ،اتفَرول من عزاف بالبيت بعد النواإلفاضة هي الطَّ: اضوأفَ
 . ةقبة العمر ورمي ج،ةلفَزدمِب

J ْالمعنى اإلجياِلم : 
بينع بد ا الْذَاهللا بن عمر ِفي هحا من مديث كثرياسك الْنحج،كَّ ورزى لَ ع

ما يفعله منس الْاق ديه،وما يفعله م لَن مسقه ي.  
J ْفقه الديثح: 
 نة مايوذه الره استدل بِ .#اِعدو الِْةجِفي ح ج اهللا  ولُس رعتمت$: قوله: أوالً

 واألدلة ،الف األدلةخ وهذا القول ضعيف ي.تعامت مج حج اهللا ولَس رنَّإ :الَقَ
الصحيحة دلَالة عى أنه حا قَجالْ وأنَّ،ارن ملتمتع هنا الِقاد بارانر،وهو ي سى م
ألنَّ؛متعت صاحبه ت تع بشيئنيم:  

  .ا عمل واحدمهيث يكفي لَح ِب؛هقِّ تداخل النسكني ِفي ح:منهما األول
التمتع  مل  حنيع  فت ؛ج ات للح يقَ مِ  عنه اإلحرام من الْ    طَقَ  أنه س  :ي والشيء الثانِ     

 .  هللا أعلم وا،ود به القرانقصم الْهنا أنَّ
 . ة وجوهارنا من عد قَج حجالنِبي   أنَّ- اهللارِحمه-وقد أوضح ابن القيم 

 جاه من ما تو األفضل هانَكَ فَ،اختلف أهل العلم ِفي أفضل األنساك: ثانيا
 .)١(#ةًرما عهتلَعجلَ و،يده الْتقْا س متربدتا اسي مِرم أَن ِمتلْبقْت اسِولَ$: ِفي قوله
 اق سن م أنَّ.#ِةفَيلَحي الْ ِذن ِميده الْهع ماقسفَ$: ذ من قولهؤخي: ثالثًا

 . ةرمحرم عليه التحلل بالع فإنه ي؛مرحود الْد به حلَخ أو د،اتيقَِمدي من الْهالْ
ذ ؤخ ي.#جحالْ ِبلَّه أَثُم ،ِةرمعلْا ِبلَّهأَ وج اهللا ولُسأ ردوب$: وقوله: رابعا

                                                 

  ت قْا س  مت ربدت ا اس ي م ِرم أَن مِ  تلْب قْتي اسن أَولَو$: حج بلفظ، )١٧( باب ،أخرجه مسلم) ١(
 ).لنجميا). (١٢١١(رقم  .#وا لُّحا أَم كَ لُّحِ  أَثُم  ،هيِرتش ى أَتي ح ِع ميدهالْ
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ى را جدم ماصدا ه قَانَ كَهلَّع ولَ،ةرم بالعلَّأه بدأ فَجالنِبي  ة أنَّملَجمن هذه الْ
 ِفي  سلم ى م و  ولكن ر  ،جح وز ِفي أشهر الْ   جة ال ت  رم الع  أنَّ :ة اهلي  جعليه الناس ِفي الْ      

 .)١(#ةًرما عوهلُعج ينْ أَجالنِبي  مهرم أَثُم ،جحالْ ِبالًووا أَلُّهأَ مهنأَ$: صحيحه
اخامس :يذ من قولهؤخ :$أَثُم الْ ِبلَّهحاإلهالل بالْ أنَّ.#ج حانَ كَجم ا تأخر

عن اإلهالل بالعمأنَّ إالَّ،ةر ة ترد ذلكابقَ رواية مسلم الس . 
س فَ$: قوله   : ا ادس تم تع  الن اس م عر  قسمني  الناس كانوا    أنَّ  : أي  .#ج   اهللاِ وِلس  :  
وا الْاقُقسم سديه،وت وقسم لَ، ِفي فعلهجوا برسول اهللا أس مي وا الْوقُسديه، 

ى ده أَن ماِس النن ِمانَكَفَ$: ح ذلك قولهضو ي،قوله ِفي جوأطاعوا رسول اهللا 
 . #ِده يم لَن ممهنِم و،يده الْقاسفَ

اسابع: يلَفَ$: ذ من قولهؤخِدا قَممر ِلالَقَ؛ ج اهللا ولُس إلَخ #... اِسلن 
 : يعِن ي،ةورمة وآخرها عند الْرة بعد مر األمر عليهم مرر كَجالنِبي   أنَّ.ديثحالْ

بالتحلل بالعمةر. 
 ، ِةورمالْا وفَالصِب وِتيبالْ ِبفطُيلْ فَ؛ىده أَنكُ يم لَنمو$: ذ من قولهؤخي :ثامنا

لْوقَيصرلْ ويلِْلح#.ي ؤخالتقصري نسكا أنَّذَذ من ه  . 
 .جلق للححة من أجل أن يبقى الْرم بالتقصري ِفي العجالنِبي  رأم :تاسعا
اعاشر: يولهذ من قؤخ :$لْوقَيصرلْ ويلِْلح#.ي ؤخذَذ من ها األمر ووب التحلل ج

بالعمة ِلرملَن مي ق الْسوألهل العلم ِفي هذه الْ،ديه والْ،سألة خالف كبريم جور مه
: باس  عبى أنه أثر عن ابن حت،فلَ وقال بالوجوب بعض الس،على االستحباب

 . #لَّ شاَء أَم أَبى حدقَ فَِتيبلْا ِباف طَن منَّأَ$
                                                 

)١ (جباب، مسلم ِفي كتاب الْح :جوز إفراد الْحجوه اإلحرام وأنه يجان ويرقم ، ب)١٢١٦( ،
وابن مِفي كتاب الْهاج مسخ الْ فَ: باب،اسكنج٢٩٨٠(رقم ، ح.( 
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 . ديهق الْس يم لَنمتع ِلمى األقل فضيلة التلَذ منه عؤخي: رشادي عحالْ
ا دي مهرط ِفي الْشت وي،ديليه هعة فَرمل بالعلَّح تن مأنَّ: رشي عالثاِن

يرط ِفي األضحية من اإلجزاء وعدمهشت،قَ وقد تمد . 
الثالث عِس: رشالْن ديه،وقد س بقذكر الس الْن مة ِفي الْرطَشتديه.  

الرابع عأنَّ: رشم لَن ما ي؛جد هديفعليه أن ي صثالثة أيام ِفي الْوم حج، 
وسةًبعإذا ر جإلَى أهلهع  . 

اد به من بعد رم الْ هل:فيه احتماالت. #جحِفي الْ$: قوله: رشامس عخالْ
التحلل بالعمالتحلل قبل هالل ذي الْانَ ولو كَ،ةر أو أنه البد أن يكون ،ةحج 

وم بعد هالل ذي الْالصحأو أنه البد أن يكون بعد اإلحرام بالْ،ةج حهذه ؟ج 
  واألحوط أالَّ،م التحديد ِفي ذلك يدل على التوسعةد علَّع ولَ،اءهقَآراء للفُ

يصبعد هالل ذي الْا إالَّومه ةحج . 
السادس عأنه إن لَ: رشمي ت كَّمن من صوم الثالثة األيام قبل عفعليه أن ؛ةفَر 

يصوما ِفي أيام التشريقه،وقد و ردارع بذلك اإلذن من الش. 
السابع عأنه إن لَ: رشمي تكَّمن من صا ِفي الْومهحفَ؛ج ليضمها إلَى السة بع

حل نظر وخالف بني أهل  م؟ةبعرق بينها وبني السفَ وهل ي،عند رجوعه إلَى أهله
  .العلم

الثامن عرش: قَقد تدم مشرة الْوعيخب واالضطباع ِفي طَباف القُوومد.  
التاسع عأنَّ: رشم لَن مي تكَّمن من أداء ركعي الطَّتالْاف عندو لَ فَ؛امقَمأن ه 

يا ِفي الْميهلِّصسجدم،أو ِفي الْ،ةكَّ أو ِفي م حكر ِفي الْ وبقية ما ذُ،لهم كُرديث ح
فقد سبقش رحهِفي أحاديث م قَتدوباهللا التوفيق،ةم .  

J@J@J@J@J 
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]٢٣٠[ع ن فْ حةَصز  ِجو     ِبيرضي اهللا عنها    -  جالن-أن  الَ ا قَه ت :$ ا يرولَس 
ي نِإ: الَقَ فَ!؟كِترم عن ِمتن أَلَِّح تملَ و،ِةرمع الْنوا ِملُّ حاِس النأنُا ش م،اِهللا
 .#رحنى أَت حلُِّح أَالَ فَ،يِيد هتدلَّقَ و،يأِس رتدبلَ

<|†�Ö] 

J    ْموضوع ال أنَّ : ديث ح م نس الْاق  ه دي ال ي تيبلغ     بعد أن   ل من نسكه إالَّ   لَّح
 . احله زمانا ومكاندي مهالْ

J ْالمفراتد: 
موالُّا شأن الناس ح :ملَهذه جةة استفهامي. 
 تن أَلِْلح تمولَ$:  ويصح،يصح هكذا: #كِترم عن ِمتن أَلَِّح تملَو$: اهقولُ

 .#كِترم عنِم
  منمنعه ِفي شعر الرأس شيئًا يلَعجالتلبيد هو أن ي: #يأِس رتدبي لَنِإ$: الَقَ

 . أو العسل ، أو الصرب،التجعد واالنتفاش كالصمغ
ا ذَ وه،م اهللار إهداًء إليها لينحر ِفي ح؛ةعب إلَى الكَيقدي هو ما ِسهالْ: هديي
 .برمن أفضل القُ
ي مكنِني وال يى ِلنستفال ي : أي،ابوجهذا تكملة الْ: #لُِّح أَالَفَ$: قوله
التحلل حتى أنحرديي ه. 
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
سألت حل ةُفص قائلة جي اهللا   ِب ن  :$ مأنُ ا ش  اِس النوا ِملُّ  حالْ ن عمأَ-  ِةري: 

ا أمرت الناس مكَ .#!؟كِترم عن ِمتن أَلَِّح تملَ و-ِريِصقْالت وِيعالس واِفوبالطَّ
 . #رحنى أَت حلُِّح أَالَ فَ،يِيد هتدلَّقَ و،يأِس رتدبي لَنِإ$:  بقولهج ابأج فَ،بذلك
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 وتقليد ، وهو تلبيد الرأس،منعه من التحلل ما يج عنده اب أنَّوجا الْذَ هانَوكَ
 ، ياِنكَموالْي انِ م حله الزا بلغ م دي إذ هحر الْ بعد نمكنه التحلل إالَّ    وأنه ال ي  ،ديهالْ

 . وحلق الرأس
J ْفقه الديثح: 
 . كم ح الْ ن يتب ى ي  ا اشتبه حت    م ال ع ؤ ة الس وعي  شرديث م  حا الْ  ذَذ من ه  ؤخي  :أوالً  
ال ؤالس فإنه ينبغي     ؛ والفعلُ  ولُض القَ ارعديث أنه إذا ت   ح ا الْذَذ من ه  ؤخي: ثانيا 

  .شكلستم ال يفهمه هذا الْيئًاهناك ش لَعلَ
ة قيقَحن الْبي وي، ويرفع اإلشكال،ا يزيل اللبسم ِبجالنِبي  ابأج: ثالثًا
 فإنه ؛مرحارج الْ به من خاَء وج،يده الْاق سن م وهو أنَّ،اهاد أرنمظاهرة ِل

يحرم عليه التحلل حتى ينالْحر هدوهذا هو،ي الذي م نِبي  عجالن . 
 ى أنَّلَ ع.#كِترم عن ِمتن أَلَِّح تملَو$: لاستدل بقول حفصة  :رابعا

 من : أي.#كِترم عن ِملَِّح تملَو$: اهوِلاد من قَرم ويكون الْ،ارنا قَانَ كَجالنِبي 
عأهللت ِبالَِّتيتك مر ا مع حجتكه،ذَ وها هو الصباو.  

ِبي  ا قول ابن عمر أنَّأمانَ كَجالنم تامالْ فَ؛تعمرألنَّ؛اناد به القر انَ القر 
يسمى تامتع،وكذلك ما و رِفي صحيح مسلم� عن ابن عمر د :ِم بأنه سِبي  عجالن 
لَ$: ولُقُيبيكح الْفَ. )١(#اجماد به إهالله أول األمرر.  

                                                 

وِفي ، )١٢٣١(وِفي رقم ، ِفي اإلفراد والقران: باب، )٤٧٥ص/ ١٢٣٢(رقم ، صحيح مسلم) ١(
وانظر ، طبع دار الْحديث القاهرة. # أَهلَّ ِبالْحج مفَردجأَنَّ رسولَ اهللا $: ابن عونرواية 

سِمعت $: عن أنس، حديث بكر بن عبد اهللا الْمزِني) ١١٧، ١١٥ ص٢ج" (الْهدي النبوي"
لَبى : فَقَالَ،  ِبذَِلك ابن عمرفَحدثت: قَالَ بكْر،  يلَبي ِبالْحج والْعمرِة جِميعاجرسولَ اهللا 

 هدحو جديث#...ِبالْحالنجمي. ( الْح.( 
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وي حديث أنس     ارضه  ع �:  ِبي    مع   أنه سجالن لَ$  :ولُ قُ يبيك  ع  مةًرو ح١(#اج(. 
  .ى آخر األمرلَول عحما مذَهفَ

 بعد ذلك أدخل عليها ثُم ،ةجح ِبمرأح بدأ فَج النِبي   أنَّ:مع بينهماجوالْ
العمفَ،ةر صااربذلك قارن ،ِبي  ى أنَّلَ واألدلة عجالنح ا أدلة كثرية ال تقبل  قَجارن

 .  ا فهو قليل ومتأولارضها ع وم،التأويل
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وِفي باب اإلفراد ، )١٢٥١(رقم  ، وهديهجالنِبي  إهالل : باب،جحمسلم ِفي كتاب الْ) ١(
مع ج ِفي الْاَءا ج م:باب، الْحجوالترمذي ِفي كتاب ، )١٢٣٢(رقم ، والقران بالْحج والعمرة

 ،)٢٧٢٩(رقم ، ان ِفي القر جحاسك الْنوالنسائي ِفي كتاب م ، )٨٢١(رقم   ،ةرم والعجحبني الْ
 ،اسكنمالْ ِفي كتاب   هاجوابن م ، )١٧٩٥(رقم   ،ان ِفي القر : باب  ،اسكن موأبو داود ِفي كتاب الْ    

 ).٢٩٦٨(رقم  ،ةرم والعجحن الْر قَن م:ي بابوِف، )٢٩١٧(رقم  ، اإلحرام:باب



א�
	�م����
�د������� <  

 

٣٩١ 

]٢٣١[ع ِعن مانَرِن بح صأُ$: الَ قَ� ٍنيلَِزنتالْةُ آي متِفي ِكِةع اِهللااِبت  
تفَ فَ،ىالَعلْعناها معر ج اهللا وِلس،لَ ومي قُلِْزن آنٌري حرماه،لَ ومي نهع نها حى ت
مالَقَ. اتر ِبلٌج ِهأِيرم اَءا ش# . 

 . "رم عهن ِإ:الُقَي" :ياِرخب الْالَقَ
لِومٍمِلس :$نلَزتالْةُ آي متِةع -ييِنع:م تالْةَع حج-ِمأُ ورا ِبنها معر ج اهللا وِلس، ثُم 

 .اهنعما ِبمهلَو. #اتى مت حج اهللا ولُسا رهن عهن يملَ و،جح الِْةعت مةَ آيخسن تةٌ آيلِْزن تملَ

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح :تقرير مشرة التمتع ِفي الْوعيحج. 
J ْالمفراتد: 
 جحة الْتع م ألنَّ؛اءسة النتع ال م،جحة الْتع به مادرمالْ: #ِةعتم الْةُ آيتلَِزنأُ$: قوله

 ﴾...     ﴿ :ىالَ ِفي قوله تع،مري ِفي القرآن الكَترِك ذُالَِّتيهي 
 . اآلية.]١٩٦:البقرة[

ا   لينفي م؛ا زمنهلوهعم فَها أنذَهرر ِبقَي: #ج  اِهللاوِلس رعا ماهنلْعفَفَ$: قوله
 .الوهم أنه كان بعد زمنهيتطرق إلَى 
ى انقطع ا حتهكم ِبحاء الْقَه بودقصم: #اهمرح يآنٌر قُلِْزن يملَو$: قوله

  .#اتى متا حهن عهن يملَو$:  وكذلك قوله،الوحي
  .�اب طَّخر بن الْمود به عقصمالْ: #ِهأِير ِبلٌج رالَقَفَ$: قوله
J ْالمى اعنإلجياِلم : 
قَيرآية الْ أنَّ� عمران بن حصني ر مة ِفي الْتعحنزل ِبج ا القرآنه،مل  وع

 . ى عنهاه ننى ملَ عدا رذَي ه وِف،اتى مخ حتنس تم ولَ،جالنِبي اة يا ِفي حهِب
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J ْفقه الديثح: 
 الذي  وأنَّ،ة وأنه هو السن،ة التمتعوعيشرديث محا الْذَذ من هؤخي: أوالً
ينبغي متابِبي ة عجالنِفي ج واز مثل ذلك ومشرألنه هو الْ؛تهوعي مشوِل؛عر ا ذَه

  .#اَءا ش مِهأِير ِبلٌج رالَ قَ،اتى متا حهن عهن يملَو$: الَقَ
 ليس نول م به قَضارعي وأمره ال جوم عصم قول الْفيه إشارة إلَى أنَّ: ثانيا

 ،�اب  طَّ خ بن الْ رمعزلة ِفي اإلسالم كَ  نم  وعظيم الْ  ، جليل القدر    انَ ولو كَ ،وم عص مِب
  .وباهللا التوفيق
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Ö]�h^e{ã{{ë‚� 

ى إلَى بيت دهدي هو ما يهدي، والْه باب أحكام الْ:دي أيه باب الْ:قوله
  .]٩٥:الْمائدة[ ﴾  ﴿ :T قال ،امرحاهللا الْ

●الْ إنَّ ثُم هديي سم إلَى أربعة أقسامقَن:  
١-دي نذر ه.  
٢-ه اجبدي و،و ب ِبجكم النسك كهدي التمتعح.  
٣-هدي من أفسد ح ِجه بالْجماع يوم عأو قبلهةفَر .  
 ؛يد واإلشعاره بالتقل ن وعي،هلَعا فَإذَ فَ،هدي تطوعام وهدي يعمله الْ-٤

وب تنفيذهج،وال ي وز الرجوع عنهج . 
 

 

 

J@J@J@J@J 
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]٢٣٢[ عناِئ عالَ قَل ةَشفَ$: تلْتِئالَ قَتده ِيدر ج اهللا وِلس، ثُم 
 مرا حم فَ،ِةينِدمالْ ِبامقَأَ و،ِتيبلَى الْا ِإه ِبثَع بثُم ،اهتدلَّ قَوا أَهدلَّقَ و،اهترعشأَ
لَعِهيش لَانَ كٌَءي ِحه ال#.  

<|†�Ö] 

J    ْموضوع ال أنَّ  :ديث ح م ن  أرسل ه   ا ال يدي   جب عليه وال يشع له أن   رجتنب  ي
جتنبه الْما يحرمم.  

J ْالمفراتد: 
  .بكحالفتل هو الْ: لتتفَ

 كقطعة نعل ،غريهدي من جلد أو هد به الْلَّقَ وهو ما ي،مع قالدةج: قالئد
  .متروكة
ثُملَّها وقَ أشعرتدلَّا أو قَهدتاه :اإلشعار هو أن يضرب بالسكني ِفي صفحة سنام البنة د

ى جنب لَم ع يسلت الدثُم ،رحانام ججرح ِفي السيث يحلد ِبِج فتقطع الْ،أو دربة البقرة
  .د لكن ال يشعرلَّقَ فالغنم ي، دون غريها بالبدناص وهو خ، هذا هو اإلشعار،البدنة

تب عليه  رت ألنه ال ي؛ا الشك ال يضرذَه: #اهتدلَّ قَوا أَهدلَّقَو$: قول عائشة
التوكيل ِفي تقليد الْ بل إنَّ،كمح دي وإشعاره جائزه.  

ثُمب ِبثَع أي: ا إلَى البيته:ب ِبثَع ذه الْهموااشي إلَى البيت هدي.  
  .له يء كان حالم عليه شرا حم فَ،اه ِبرقَ است:أي: ةدينموأقام بالْ
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
تخرب عل ةُائشأن هِبي دي ا فتلت بيدها قالئد هلَّ وقَجالندتاه،  ثُم 

بِبثَع ها رلَ فَ، إلَى البيتج اهللا ولُسمكان حرم عليه شيء  يله حال.  
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J ْفقه الديثح: 
● يؤخا الْذَذ من هحديث عدة مائلس:  
هدي  مالْ تم أنَّ حت وأنه ال ي ،دي وإشعاره  هاز االستنابة ِفي تقليد الْ  وج: أوالً -

  .هو الذي يفعل ذلك
توضع   ،قه قالدة حبل أو ما أشبه ذلك    نع ِفي ع وض دي بأن ي  هتقليد الْ :  ثانيا -
ا ذَ ه، ليعلم أنه هدي؛ديهنق الْ وتعلق ِفي ع،ة نعل متروكة أو قطعة جلدفيه قطع

  .هو التقليد
جلد  واإلشعار بأن يقطع بالسكني         ،دي ه ة إشعار الْ  وعي  شرذ منه م   ؤخي:  ثالثًا -

الدابة حتسيلَى يالد ملَ عى صفحة جنبها األينم، أي، يسلته بيدهثُم :مسحه  ي
  . بالبدن دون الغنماص وهو خ،ةاب على جنب الدبيده

ِفي  فالَ وخ،ور مهج الْبهلك ذَى ذَ وإلَ،ة اإلشعار سن ذ منه أنَّ ؤخي: رابعا -
 وقد أنكر أهل ،ةثل أنه ممع وز، فقال بعدم استحباب اإلشعار،ذلك أبو حنيفة

ى أِبلَالعلم عي حنيفة مخقوله هذا عن إبراهيم النخعي وأثر ،ةالفته للسن.  
هدي م والْ،م لينحر هناكرحدي إلَى الْهاز بعث الْوذ منه جؤخي :خامسا -
 .ِفي بلده
- اسأنَّ: ادسم نلَ أرسه ا من مكان بعيد يديوز لَجهأن ي ِعشرهلِّقَ ويدمن ه 
 أن يكون اإلشعار والتقليد ِفي  فإنه ينبغي؛دي معهه الْانَا لو كَالف مِخ ِب،مكانه

  .جالنِبي  لَعا فَم كَ،هديمحرم الْات عندما ييقَِمالْ
- اسأنَّ :ابعم نا أرسل هدي،لَ وج؛ ِفي بيتهسفإنه ال ي حرم عليه شِمٌءي ا م

يح ر ى الْ لَم عانَ  وقد كَ ،حرم  م ِفي ز م ن الص ح    ابة منهم مرأى أنَّ  ن م سل   أر ناه؛ دي  
وجبعليه أن ي جتنبه الْجتنب ما يوِم،حرمم مِبالَ قَن ا القولذَه :اسابن عب، 

وابن عوقيس بن سعد، وعلي،رم .  
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     ولكن هؤالء كلهم رجع     وا إلَى رواية ع  كَ ،ل  ةَائش م ا رج روايتها    وا إلَى ع 
ِفي حالْق جنب ياصبح صكَ فَ،أرضاها فرضي اهللا عنها و،)١(ائمممن سن فيت ة خ

 ذلك أيضا لَصا حم كَ،هم إلَى روايتهااِل الناس عن أقوعج فبينتها ور؛على غريها
ة الِْفي عدامل الْحموفَّتى عنها زوجا أن تكون بوضع الْهكَ،ملح مة ا ِفي قص

٢(ةسبيعة األسلمي( . 
                                                 

)١ (باب،ومالبخاري ِفي كتاب الص :الص ائم ياصبح جرقم  ،نب)اغتسال : وِفي باب، )١٩٢٦
 عليه الفجر علَ طَنوم م صحة ص: باب،ومومسلم ِفي كتاب الص، )١٩٣٢(رقم ، الصائم

دركه نب يج ِفي الْاَءا ج م: باب،وموالترمذي ِفي كتاب الص، )١١٠٩(رقم  ،وهو جنب
نبا  فيمن أصبح ج: باب،ياموأبو داود ِفي كتاب الص، )٧٧٩(رقم  ،يامريد الصجر وهو يالفَ

ِفي شهر رم٢٣٨٨(رقم  ،انض(،باب،وم ومالك ِفي كتاب الص :م ِفي صيام الذي اَءا ج 
يصبح جا ِفي رنبم٦٤٢(رقم  ،انض( ،والدباب،يامارمي ِفي كتاب الص :فيمن ي ا صبح جنب

وهو ي١٧٢٥(رقم  ،يامريد الص.( 
وِفي كتاب تفسري  ،)٣٩٩١(رقم  ،هد بدرا شن فضل م: باب،ازيغمالبخاري ِفي كتاب الْ) ٢(

، وِفي كتاب الطَّالق، )٤٩١٠( رقم ﴾     ﴿: باب، القرآن
 ِفي ومسلم، )٥٣٢٠، ٥٣١٩، ٥٣١٨(رقم  ﴾     ﴿: باب

،  ١٤٨٤(رقم  ،ملحا وغريها بوضع الْ  هوج  عنها زىتوفَّمة الْ انقضاء عد: باب،القكتاب الطَّ
-٣٥٠٦(رقم   ، اهوج  عنها ز   ىوفَّ ت مامل الْ  حة الْ  عد  : باب،القوالنسائي ِفي كتاب الطَّ      ، )١٤٨٥
والترمذي ، )٢٣٠٦(رقم  ،املح ِفي عدة الْ: باب،الق داود ِفي كتاب الطَّووأب، )٣٥٢١

، ١١٩٣(رقم ، ما جاَء ِفي الْحامل الْمتوفَّى عنها زوجها تضع: باب، ِفي كتاب الطَّالق
زوجها إذا وضعت      الْحامل الْمتوفَّى عنها : باب، وابن ماجه ِفي كتاب الطَّالق، )١١٩٤
 الْمتوفَّى عنها زوجها إذا عدة  :  باب ، ومالك ِفي كتاب الطَّالق     ،  )٢٠٢٩،  ٢٠٢٧( رقم  ،  حلَّت

ِفي عدة : باب، والدارمي ِفي كتاب الطَّالق، )١٢٥٣، ١٢٥٢، ١٢٥٠(رقم ، كانت حامالً
 ).٢٢٨١، ٢٢٨٠، ٢٢٧٩(رقم ، الْمتوفَّى عنها زوجها والْمطَلَّقَة
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]٢٣٣[ع ناِئ عالَ قَل ةَشأَ$: تهدى رج  اهللاولُسم غَةًر نام#. 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح:م شروعية إهداء الغمن. 
J ْفقه الديثح: 
د وال لَّقَى يهدمم الْن الغ وقد اتفق أهل العلم أنَّ،منة إهداء الغوعيشرم: أوالً

  .ابقديث السحت ِفي الْمدقَ وسائر األحكام قد ت،يشعر لضعفه
 

 

 

 

J@J@J@J@J 
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]٢٣٤[ عِب أَني هرينَّأَ$: � ةَرِب نج اهللا يأَ رى رالًجي سوقب دةًن، 
   .# جالنِبي  راِيسا يهباِك رهتيأَر فَ.اهبكَار :الَ قَ!ةٌندا بهن ِإ:الَ قَ.اهبكَرا :الَقَفَ

اِن ِفي الثَّالَ قٍَظفْي لَِفوِةثَاِل الثَِّو أَِةي :$كَارباه،و لَيأَك و ويحك# . 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح :حكُكم روب البنةد. 
J ْالمفراتد: 
بالْ: نةدماد ِبرا الناقة الْهماة إلَى بيت اهللا الْهدحامر.  
 .اه بركوِبهر أمجالنِبي   أنَّ:أي:  اركبها:الَقَفَ

  .نةدا بهون يعرف كَم لَجالنِبي   أنَّنكأنه ظَ: #ةٌندا بهن ِإ:الَقَ$: قوله
 أهل قر وفَ،القَكلمة ويح أو ويل كلمة ت: كلَيو أو كحي اركبها و:قال

ا  هإنفَ " ويل "ا   أم ،ة ال يستحقها    كَلَ ِفي ه  عقَ ونم  كلمة ترحم ِل" ويح "اللغة بينهما بأن      
ال ِلقَكلمة تمنقَ وعكَلَ ِفي هة يحقُّستاه. 
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
يخرب أبو هرِبي   أنَّ�ة يرجالنر أى رالًجي سوقب فَ،نةد أموِبه بركُراه، 

لَوما راجلَالَ قَ؛هع ه :$كَارباه،و لَيأَك و ويحك#. 
J ْفقه الديثح: 
● يؤخا الْذَذ من هديثح:  
 .نةد وبشرط عدم اإلضرار بالب،ةاجحنة عند الْدوب البكُاز روج: أوالً
ة اجحبالْى تقييد ذلك   لَل عد وي ،ديث حا الْذَا هه وِبكُاز روى جلَ ل عدي: ثانيا 

ما روِي$:  مسلم عن جابراهدكُوِب الْهر نِئلَ عفَقَالَ؟س :الن تِمعس  جِبي 
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#اركَبها ِبالْمعروِف ِإذَا أُلِْجئْت ِإلَيها حتى تِجد ظَهرا :يقُولُ
 أنه إذا هومفه مإنَّ فَ.)١(

وجغريها تركهاد .  
 ؟ نبنة من لَدحصل من البا يموز االنتفاع ِبج يلْه: ثالثًا

 له از ج؛ته إليهاجحاللنب ِل وإن شرب من ،ق بهدصوز التج أنه ي:الظاهر
رب  وإن ش،انهب ال يشرب من لَ: وقال مالك، وال يغرم قيمته على األصح،ذلك
 ، وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس،سألة فيها خالفم الْهم أنَّم والْ،غرم يممنه لَ

  .وباهللا التوفيق
 

 

 

J@J@J@J@J 

                                                 

والنسائي  ،)١٣٢٤(رقم  ،احتاج إليهان ماة ِلهدمنة الْدوب البكُاز رو ج: باب،جحمسلم ِفي كتاب الْ) ١(
ِفي كتاب ماسك الْنحباب،ج :كُ روب البنة بالْدموأبو داود ِفي ، )٢٨٠٢(رقم  ،وفعر

 .كثرينمد الْسنباقي مِفي د موأح، )١٧٦١(رقم  ،وب البدنكُ ِفي ر: باب،اسكنمكتاب الْ
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]٢٣٥[ع نِل عيأَ$: الَقَ � ٍباِلي طَِب أَِن بمِنري رقُ أَنْ أَج اهللا ولُسوم 
لَعى بِهِند،أَنْأَ و تصدلَ ِبقِمحها ووِدلُجهِتلَِّجأَا واه،أُالَّأَ و ِطعالْي جزِمار نها شئًاي ، 
الَقَو: نحنن ِميِهِطع ِعن ِدنان#. 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح:الت دق ِبصالْميع جديه،ة الْلَّى أِج وكل ما يتصل به حتديه. 
J ْالمفراتد: 
واإلشراف  ،دن   بأن أتوكل له ِفي القيام على الب           :أي  : # ِهِند ى ب لَ  ع ومقُ  أَ نْأَ $ : قوله  
ى ذَلَعليها عِحباه،لِخ وسوتوزيع لَ،اه حمهلُا وجاوده. 

  .امرحاة إلَى بيت اهللا الْهدماقة الْ وهي الن،نةدمع ب ج:البدن: #ِهِندب$: قوله
 ،لل أو جمع ِجاألجلة ج: #اهِتلَِّجأَا وهوِدلُجا وهِمحلَ ِبقدصت أَنْأَو$: قوله
ة ابس والدرحل البعري والفَ رتحتع وضل هو ما يج والْ، أشهرم الضوالظاهر أنَّ

من الكساء الذي يقيهذعةحل كالربا الر،وقد ي ع الكساء على الْوضليعرف ؛ديه 
  .أنه هدي
  . بقصد األجرة:أي: #ئًايا شهن ِمارزج الْيِطع أُالَّأَو$: قوله
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
يخرب عِبي   أنَّ�ي طالب  بن أِبليجالنوكل إليه القيام على ب ولَ،ِهِند لَّع 

حرها  وعلى ن،حرا وسقيها إلَى يوم النلفهاإلشراف على ع : أي،اد بالقيامرمالْ
ة  منها شيئًا بنيارزج الْطيعاه أن يه ون،حرا ِفي يوم النودهلُا وجمهحوتوزيع لَ
  .األجرة
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J ْفقه الديثح: 
 والتصدق ،ديهبح الْاز النيابة ِفي ذَوديث جحا الْذَذ من هؤخي: أوالً
  .لوده وكل ما يتصل بهبلحمه وج
  .ميعاق به جدصتدي يه الْمح لَى أنَّلَليل عفيه د :ثانيا

لكن يعارضه ما ورِبي   أنَّدجالنأم ربأن ي ذَؤخيوم النحر من كل ب نة د
  جالنِبي  ربش فَ؛ا بعد ذلك طبخته وأن، وأن توضع ِفي قدر وتطبخ،بضعة
وعأِب بن ليي طالب من مرمن لَالَ وأكَ،اقه ِمح١(اه(. 

لَوعذَى ها فيحمل ما حل ِفي هذا الْصحى الْلَديث عجازو،وما أم ِبي   بهرجالن 
  .على التصدق باألكثر

 هل هو أمر إرشاد أو .﴾ ﴿: ىالَ األمر ِفي قوله تع أنَّ:ةالصخوالْ
أمر إيليشكروا اهللا ؛ وهو ِفي اإلرشاد أوضح؟ابج Tلَ عا أنعم عليهم ِبى مذه ه
البوأباح لَ،نَد م ذَهبحا واألكل منهاه.  

منع األكل من  وي،ما ذكر سابقًا هو ِفي هدي التطوع وهدي التمتع: ثالثًا
اجب ى ترك ولَوما الذي يكون عماء عزجيد أو دم الْاء الصزدي ِفي جهبعض الْ
ِج وهدي الْ،ورحظُأو فعل مممنع األكل منهااع والنذر هذه ي.  

 وال ،ؤكل من فدية العراس ال ي):٥٥٦ ص/٧ج( "ةعرفَمالْ"قال البيهقي ِفي 
جزوال النذر،يداء الص .  

                                                 

وأبو داود ِفي كتاب ، )١٢١٨(رقم  ،ج ول اهللاسة رج ح: باب،جحاب الْتمسلم ك) ١(
 ،اسكنم ِفي كتاب الْهاجوابن م، )١٩٠٥(رقم  ،جول اهللا سة رج صفة ح: باب،اسكنمالْ

ة  ِفي سن: باب،اسكنمارمي ِفي كتاب الْ والد،)٣٠٧٤(رقم  ،جول اهللا سة رج ح:باب
 ).١٨٥٠(رقم  ،جحالْ
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ارابع: وجوب التدق بالْصود واألجلة الْلُجخة بالْاصهدىم. 
اخامس :تم إعطاء الْحريجار أجرته من لَزِمحهلُا أو جاوده،أى  وكذلك ر

 ،امح باألجرةس فيؤدي إلَى الت،عطيه شيئًا منها ياء أالَّهقَبعض أهل العلم من الفُ
ومن جهة أخرى يي إلَى الْؤدمعاوحم الْة ببعض لَضولو كان بغري شرط،ديه ، 

ى له أجرته ما سإذَ فَ،ار أجرته قبل الذبحز للجيمسوج من ذلك أن يرخولكن الْ
 . ق عليه منهادصور ِفي التحظُ ال م فحينئٍذ؛اهبح ورضي ِبقبل الذَّ
ا  سادس :وج  وب التدق باألجلة  ص،    وهو ما ي وض هر البعري من الكساء      ى ظَ لَ ع ع  . 

 

 

 

 

 

J@J@J@J@J 
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]٢٣٦[ع ِزن اِديِن بج بالَ قٍَري :$أَريتاب نع مأَب ر تلَى عى رقٍَلج د 
 . #جمحمد  ةَن س،ةًديقَاما ميا ِقهثْع اب:الَقَ فَ،اهرحن فَهتند باخنأَ

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح :حر اإلبلكيفية ن،وأن هة قيامالَا تكون ِفي ح. 
J ْالمفراتد: 

 ،ة اليد اليسرىولَعقُ قائمة قياما ماهوِن حال كَ: أي،ياماا ِقمهو قَ:أي: ابعثها
 . ﴾﴿: ى قولهعن وهو م،ى ثالٍثلَة عائمقَ

مالقيد يكون ِفي اليدين: دةقي،ولعل السن ة أن تكون إمولَعقُا مة أو مدةقي . 
 . جته  تلك سن:أي: #ج ٍدمح مةَنس$: قوله
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
وف والنهي عن عرمه على النصح باألمر بالْاب أصحج اهللا لُوسى ربد رقَلَ

رها وهي ح حيث ن؛نتهدحر بة ِفي ن السنفالَ خالًجى ررر يمذا ابن عه فَ،رنكَمالْ
  .سلمنيمائر الْ تعليما له ولس؛ة فأخربه بالسن،باركة
J ْفقه الديثح: 
يؤخا الْذَذ من هديث أنَّحالسن ة ِفي نحر اإلبل أن ينحا وهي قَرهة ائم

م قي    ة اليد اليسرى     ولَعقُ دة اليدين أو م، اقفَ و وفُ ،ى ثالث  لَ ة ع ست كلمة ر  : ﴿﴾   .
ج  مع صافة أنا تكون قَ   ه ائم ى ثالثٍ لَ ة ع : لَ ع   ى اليد الي م والرجلني ، ىن.  

دة قياد به مرم الْأو أنَّ ، هو عقل اليد اليسرى"ةدقيم: "���اد رمولعل الْ
د  وقَ،طلقة ترفسه برجلها إذا كانت م فهي أالَّ؛ة ِفي ذلككمِحا الْ أم،اليدين
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ة فضل ائما قَهوِن وليس ِفي كَ،ائزحرها وهي باركة جة إلَى أن نفينحبت الْهذَ
وِنى كَلَعولَ قَ أنَّ إالَّ،ا باركةههذَم ها مردانَ فلو كَ، باألدلةودن ا باركة حره
ملنحرها قَاٍوس لَ؛ةائم ما أنكر ابنع مر �لَ عى ذلك الرلج . 

 

 

 

 

 

J@J@J@J@J 
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]٢٣٧[ع نع ِدب ِناهللا بح ننَّأَ$: ٍنيع بد اهللا بنع اٍسبِمالْ وسورب نم خر١(ةَم( 
اخاَألا ِبفَلَتبالَقَ فَ،اِءواب نع اٍسب:ي الْلُِسغ مِرحمر أسه.ِم الْالَقَ وسوالَ:ر ي لُِسغ 
رأسأَ فَ:الَ قَ.هرِنلَسي ابنع ي أَِبلَى أَ ِإاٍسباَألوٍبي ناِرصفَ،� ي وجدتهي غلُِست 
بيقَ الْنرنِنيو هوي سِتتثَ ِبرفَ،ٍبو لَّسمتلَ عالَقَ فَ،ِهي:م نلْقُ فَ؟اذَ هأَ:ت نا عباِهللاد  
بنٍن حيأَ،ن رلَي ِإِنلَسيكاب نع اٍسبي لُأَسكَ:ك يانَ كَفر ولُساهللا ي لُِسغر أسه 
وهوم ِرحفَ؟م وضأَع و أَبيوبي دهى الثَّلَ عأَأطَطَ فَ،ِبوهح تى با ِلدي رأسه، ثُم 
 ،ِهيدي ِبأسه ركر حثُم ،ِهأِسى رلَ عبص فَ.بب اص:اَءم الِْهيلَ عبص ياٍنسن ِإلالَقَ
 . #لُِستغ يهيتأَا رذَكَ ه:الَ قَثُم ،ربدأَا ومِه ِبلَبقْأَفَ

ي ِرِفووِم الْالَقَفَ$: ٍةايسورِن البع أُ الَ:اٍسب اِرميكب عدا أَهباد# . 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح: كم غسل الْححرمم. 
J تراجم الرواة : 
 : بقولهجول سا له الرع وقد د،جول س الرم هو ابن ع:اساهللا بن عب عبد

                                                 

 له ،الرحمناف بن زهرة الزهري أبو عبد نة بن نوفل بن أهيب بن عبد ممخرر بن موسِمالْ) ١(
وألبيه ص٦٤( مات سنة ،ةحب’(،ر ى له الْوجمةاع. 
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 ،رب لكثرة علمهح بالبحر والْبقَّلَ يانَ وكَ.)١(#يلَأِو التهملِّع وِ,ين ِفي الدههقِّ فَمهاللَّ$
هاجربه أبوه ِفي الس نة السِبي ي  توفِّ،ة وهو غالمابعة وهو ابن ثالث عشرجالن 
سكَ،ةن ما راألدب الْ" أخرجه البخاري ِفي ،ى ذلك عن نفسهومدفر"،كَ سِفي ن 

ةَكَّآخر عمره م، ثُمت ح٦٨(ي عام توفِّ و،ائفل إلَى الطَّو’.( 
J ْالمفراتد: 

  .جالنِبي ا أم ه توفيت ِبالَِّتي وهي ،ةدينمة والْكَّقرية بني م :األبواء
ني اللتني شبتخا الْهاد ِبرم والْ،ؤلف هذه الكلمةم الْرسفَ: #ِنينرقَ الْنيب$: قوله

يشد عليهما العود الْمعترضم،وهو الذي ي ستشد فيه البكرة ِل،العرشى م من 
  .أراد أن يربح بالدلو

 وله ثوب  ، يغتسل وعليه إزار انَ أنه كَ:يعِني: #ٍبوثَ ِبرِتتس يوهو$: قوله
  .اءم يصب عليه الْن ومعه م،يستره

نني اهللا بن ح ا لعبددى بل الثوب الذي يستره حت نز:أي: #هأَأطَطَفَ$: قوله
أسهر، ثُمقال إلنسان ي صعليه الْب فَ.صببا :اءم صبى رأسهلَ ع.  

  .اء فيهم بيديه ليدخل الْهكَر ح:أي: #هأس ركر حثُم$: قوله
 .ادلك ال أج:أي: ال أماريك
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
تحر عبداو ِماس والْاهللا بن عبسور بن مخرمة ِفي الغسل للمهل :مِرح 
  ؟ أم الهأسحرم رميغسل الْ

                                                 

)١ (رود اإلمام اهمأحِفي م د بِنسناء عند : باب، وأصله ِفي البخاري ِفي كتاب الوضوء ،اشمي هوضع الْم
فَضائل : باب، ومسلم ِفي كتاب فَضائل الصحابة. #وعلِّمه التأِويلَ$ :بدون ذكر) ١٤٣(رقم ، الْخالء

 .#وعلِّمه التأِويلَ ، ِفي الديِن$: بدون ذكر) ٢٤٧٧(رقم ، بعبد اهللا بن عباس 
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ببا ِفي تس ألمكن أن يكون م؛ أنه لو حرك شعر رأسه:وموضع الشبهة فيه
عوط بقُسفَ،عرض الش الَقَ فَ،ي أيوب فوجده يغتسلاهللا بن حنني إلَى أِب  عبداَءج 
 الَقَ فَ.#؟لُِستغ يج اهللا ولُس رانَ كَفي كَ:كلُأَس ياٍسب عن ابكيلَي ِإِنلَسرأَ$: له

 ،ا رأسهدى ب بعد أن طأطأ الثوب الذي يستره حت.صببا :اءمللذي يصب عليه الْ
ثُمح رِه فأقبل ِب، رأسه بيديهكا وأدبرم، يفعل:أي- ج هكذا رأيته :الَ قَثُم -.  

J ْفقه الديثح: 
 ،اور ِفي حال اإلحرامحري والتاماز التوديث جحا الْذَذ من هؤخي: أوالً
ا ل محم وي،احنشي إلَى تؤد وال ي،ائنغفيف الذي ال يثري ضخدال الْجوهو اِل

وردِجالْ ىلَ ِفي اآلية عدال الذي يؤدي إلَى تاحن أو سباب أو ما أشبه ذلكش، 
ىالَواآلية هي قول اهللا تع :﴿          

 .]١٩٧:رةالبق[ ﴾ 
 إذا أيد أحد الرأيني      إالَّ ،ي آخر ابِ حلزما لص ي ال يكون م ابِ ح  رأي الص أنَّ: ثانيا 
  .فقههى لَ  علَّ ود،اس بالدليل   فقد تأيد رأي ابن عب     ، هنا  لَصا حم  كَ،بالدليل 

  :ة بثالثة شروطجي يكون حاِبحرأي الص :ثالثًا
  .وعرفُارضه نص مع يأالَّ: األول -
  .ي آخراِبحارضه رأي صع يأالَّ :يالثاِن -
 . رعات الشومملم من عا عمالفًا ِلخ يكون مأالَّ :الثالث -
ي اآلخر اِبح الصانَا كَإذَ فَ،ي آخراِبح رأي صعي ماِبحارض رأي صعإذا ت :رابعا

لَّقد ددليل ع امأو خ اصلَ عولذلك فقد قَ؛ا قدمه النصى تقدمه ِفي أمر م دأهل العلم م 
#ثَاِبٍتوأَفْرضهم زيد بن $ :جالنِبي  لقول ؛ائضررأي زيد بن ثابت ِفي الفَ

)١(.  
                                                 

)١ (ابن مِفي كتاب الْهاج ر: باب ،دمةقَمرقم ، ِفي القَد)اقبو، )١٥٤نالترمذي ِفي كتاب الْم، 
= 
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وربا قُمدم رأي ملَانَ وإن كَ،اذع ي قَ وقد توفِّ، يطل عمرهمديا ِفي عام م
ا مم رأيه ِلد قُ؛امرحالل والْحغريه ِفي الْالفًا لرأي خ فإن وجد رأيه م،ةي عشراِنمثَ
ِفي الْاَءج ٍل$: ديثحبج ناذُ بعاِم مرالْحالِل وِبالْح مهلَمأَعو#

)١(.  
ه ملِّعا له أن يع دجالنِبي   ألنَّ؛ى غريهلَاس عم تفسري ابن عبدقَا أنه يمكَ

  .اهللا التأويل
أمام ا النص العِفي تخصيص بعض الصحِتي $ ج  كقوله،ةابنِبس كُملَيفَع

اِشِدينالر نيِديهلَفَاِء الْمِة الْخنسا،وكُوا ِبهسماِجِذ، توا ِبالنهلَيوا عضعو #
ا إذَ فَ.)٢(

اختلف رأي صاِبحي مع صانَ وكَ،ي آخراِبحأحده ا من الْمولَ،اءفَلَخ كن ِفي  يم
  .اءفَلَخم رأي أحد الْدقَ فإنه ي؛جالنِبي سألة نص عن مالْ

هي ون ، جح  ِفي مسألة التمتع بالْ       لَ صا حم  كَ،فإن كان هناك نص أخذ بالنص          
:   اسعب قال ابن   ؛جالنِبي   ا ثبت عن    مالفًا لِ  خا كان رأيهما م     ملَ فَ،ر عنه   مي بكر وع  أبِ 
$وِشينْ أَكت لَِزنلَ عكُيِحم جِمةٌار نالس كُ لَولُقُ أَ؛اِءمالَ قَ:مر ج اهللا ولُس، 
وأَالَ قَ:ونَولُقُت بٍركْو بو عمر# . 

                                                 

= 

، يوأِبي عبيدةَ بن الْجراح ، وأُبي بن كعب، وزيد بن ثابت، باب مناقب معاذ بن جبل
 .ي األلباِنهحح ص،دم وأح،)٣٧٩١، ٣٧٩٠(رقم 

)١ (روالترمذي ِفي كتاب الْاه مباب،اقبن :م ناقب معاذ بن جلب،وز وأِب،د بن ثابتي ي عبيةَد 
، باب ِفي الْقَدر ،مةدقَم ِفي كتاب الْهاج وابن م،)٣٧٩١، ٣٧٩٠(رقم ، ياح رجبن الْا

 ).صحيح(، )١٥(رقم 
، )٢٦٧٦(رقم  ،ة واجتناب البدع ِفي األخذ بالسناَءا ج م: باب،الترمذي ِفي كتاب العلم) ٢(

ةوأبو داود ِفي كتاب السن،٤٦٠٧(رقم  ،ة باب لزوم السن( ،وابن مِفي كتاب الْهاج قَممةد، 
 ،د الشامينيسنمِفي د موأح، )٤٤، ٤٢(رقم  ،هدينيماشدين الْاء الرفَلَخة الْ اتباع سن:باب
ارمي ِفي كتاب الْوالدقَمباب،مةد :صحيح(، )٩٥(رقم  ،ة اتباع السن.( 
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ى لَاع عم اإلجيك وقد ح،حرم وغسل رأسهاز االغتسال للموج :خامسا
جا كغسل الْواز ذلك إن كان الغسل واجبجلْابة أو االغتسال من انيضح.  

افعي إلَى     الش به ذَ،  ففيه خالف بني أهل العلم     ؛فإن كان الغسل للتربد والترفه     
جازهو، وز اد      در والْ أصحابه ولو غسل رأسه بالسحنيفة وقال مالك وأبو ،طمي  خ  : 

   . القول األول هو األصح    لَّع  ولَ،طمي وما ِفي معناه      خ بالْ  هأس   رلَس عليه الفدية إن غَ      
ساادس: جي أيوب ِل قول أِب ألنَّ؛از االغتسال أمام الناس إذا كان مستور العورةومن 

يصصببا : عليهب.الٌّ دى أنَّلَ عوهذا يدل على ،ا الذي يصب عليه ينظر إلَى جسمهذَ ه 
أنه مستور العصببا : أبا أيوب يقول له إذ يستحيل أنَّ؛ةور.وهو مكشوف الع ةور.  
اسابع: جواز السى الْلَالم عمهر ِبطَتخالف منى قضاء الْلَ يكون عحةاج.  
ة  ارها أن تكون ِفي الطَّ واالستعانة إم،ارةهاز االستعانة ِفي الطَّوج :ثامنا

بالصبلك والد،وإم حصيل ماء الطَّا أن تكون ِفي تهةار.  
غرية مالْ عليه ب صجالنِبي   ألنَّ؛ازهوج حيح والص، ففيه خالف:فأما األول

ا القول بكراهته  أم،اع إلَى غري ذلكدة الوج عليه أسامة بن زيد ِفي حب وص،ةعببن شا
 نيِعتس أَا الَنأَ$:  منها حديث، بل األدلة فيه ضعيفة أو موضوعة،فليس عليه دليل صحيح

لَعى وأَي ِبوِئضفَ.#ٍدح ألنه من رواية النضر بن منصور عن ؛ حديث ضعيفاذَه 
بن  النضر  : قلت البن معني :ارمي   وقال الد. حديث باطل  : قال النووي  ،وب جن ي الْأِب

  .بطَحالة الْم هؤالء ح:الَ قَ؟ي معشر وعن ابن أِب،وبجني الْ عن أِب،منصور
#لَى أَحٍدال يِكلُ طُهوره إ  جكَانَ رسولُ اهللا $:  حديث:ومنها

 أخرجه .)١(
ابن مهاج،والد وفيه مطهر بن الْ،يقطِنار م وهو ضعيفيثَه.  

                                                 

ي ه األلباِنفَعوقد ض، )٣٦٢(رقم ، ءتغطية اإلنا: باب، ابن ماجه ِفي كتاب الطَّهارة وسننها) ١(
٤٢٥٠( برقم ،ةعيفَِفي الض.( 
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أمحصيل ماء الطَّا االستعانة ِفي تهِبي  فهو ثابت عن :ةاروعن أصحابهجالن  ، 
ي  بن أِبليي حديث ع وِف.)١(#وٍءضوا ِبعدفَ$: ا ِفي حديث عثمان بن عفانمكَ

 وال أعرف ،ازهو وهناك أدلة أخرى تدل على ج،رحبة الكوفةطالب حني كان ب
 .  ا خالفًاهمن خالِل

 

 

 

 

J@J@J@J@J 

                                                 

 ِفي هاجوابن م، )٢٢٧(رقم ، الة عقبه فضل الوضوء والص: باب،ةارهمسلم ِفي كتاب الطَّ) ١(
 .أحمدواإلمام ، )٢٨٥(رقم  ، ثواب الطهور: باب،هاننة وسارهكتاب الطَّ
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ì†ÛÂ�±c�s£]��ŠÊ�h^e� 

]٢٣٨[ ع ن رِ اِب ج ِن ب  ع أَ$ : الَ  قَ باهللا    ِدب لَّه      ِبيجالنأَ  وص ح ابالْ ِبهحج ،  
لَويسم أَع ِمٍدح نهمه دغَي ير الن جِبيلْطَ وةَح،ِدقَ ومِل عِم� ي الْن يِنم، 
 ،ةًرما عوهلُعج ينْ أَهابحص أَجالنِبي  رمأَ فَ،جالنِبي  ِه ِبلَّها أَم ِبتلْلَه أَ:الَقَفَ
ى نلَى ِم ِإقِلطَن ن:والُاقَ فَ،يده الْهع مانَ كَن مالَّ ِإ،والُِّحوا ويرصقَ يثُم ،واوفُطُيفَ
كَذَوأَر ِدحنطُقْا يفَ.ر ِل ذَغَلَبك  ِبيِولَ :الَقَ فَ،جالناس قْتلْبِمت أَن ِرمي ما استدبرت 
ا أَمهديت،لَ ونَّ أَالَوِع مالْي هدَألي لْلَحت.و حاضتاِئ عفَةُش نالِْتكَس ماِسنك 
 ولَسا ر ي:تالَ قَِتيبالْ ِبتافَطَ وترها طَملَ فَ،ِتيبالْ ِبفطُ تما لَهن أَري غَ،اهلَّكُ
 نْ أٍَركْي بِب أَن بالرحمِن دب عرمأَ؟ فَجح ِبقِلطَنأَ وٍةرمع وجح ِبونَقُِلطَن ي،اهللا
يخرجم عا ِإهلَى التفَ،يِمِعن اعتمرتب عالْد حج#. 

<|†�Ö] 

J ْفسخ الْ :حديثموضوع الحجإلَى الع مة ِلرملَن يسق الْم ديه. 
J ْالمفراتد: 
ِبي  لَّأهأصل اإلهالل: جالن:قالوا،وت رفع الص :لَّ استهيِب الص.فَ إذا رع 

ر به عن  فيعب، شائعااستعماالً واستعمل ِفي التلبية ،صوته بالبكاء عند والدته
  .- اهللارِحمه- ابن دقيق العيد الَ كذا قَ،اإلحرام
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  . وهي رواية جابر، ظاهره يدل على اإلفراد:قال :#جحِفي الْ$: قوله
ابة هدي ح أحد من الصع يكن مم لَ:أي :#يد همِهِدح أَع مسيلَو$: قوله

  . وطلحةجالنِبي غري 
  .جالنِبي ا أحرم به م أحرمت ِب:أي: #جالنِبي  به لَّها أَم ِبتلْلَهأَ$: لهقو
 جولوا نيتهم من حح ي :أي: #ةًرما عوهلُعج ينْ أَهابحأص جالنِبي  رأمفَ$: قوله

 إلَى عمر ة ت بالبيت   :أي - فيطوفوا    ،تع م ،   ا والْ  فَ  وبني الصمة رو-،  ثُم قَ يص  حلوا روا وي . 
ا قصدون بذلك أنه يقطر منيي:  أحدنا يقطرركَى وذَن ننطلق إلَى ِم:الواقَفَ

  .اعمِجلقرب اإلحرام من وقت الْ
  . يسمعه منهمم يدل على أنه لَ:ج النِبي ذلك غَبلَفَ

 لو عرفت من :أي :#تيدها أَ متربدتا اسي مِرم أَن ِمتلْبقْت اسولَ$: فقال
 .-ةرمععلتها   ج  ولَ :ي عنِ ي-ا أهديت    م  لَ ؛اضي م ل ما عرفت من أمري الْ     قب ست م أمري الْ 
 امتنع : أي، حرف امتناع لوجود"لوال ":دي ألحللتهعي الْ موال أنَّولَ

أخذي بالعمرة وتللي ِبحا لوجود الْهدي معيه.  
  . تطف بالبيتما لَهميعا غري أن عملتها ج:أي :#اهلَّ كُكاِسنم الِْتكَسنفَ$: قوله

 .ال الكعبةمم ِفي جهة شرحاية الْههو ِن :التنعيم
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
ا الْذَهحِبي بتداء إحرام ا ى أنَّلَديث يدل عبالْانَ وأصحابه كَجالن حج 

ا مفرد،  ِبي     إنَّ ثُمجالن أم ر م لَن م ي ق الْ سه  دي أن ي جع له ا عمةر، بالبيتطوف   وي ، 
ويسعا والْفَى بني الصمةرو، ثُمي تلَ فَ،للحمس منهم الْا لَممعة ِلارضما قد دروا ج

عليه من تحريم العمة ِفي أشهر الْرح؛جت منما عرفه    ابقًا ى أنه لو عرف من أمره س
ة حسب    حصلَ ما فيه الْ  م ِلنم  ِفي هذا ت   انَ  وكَ،ةً رما ع له عج ولَ ،دي ه لْ ااقا س م اآلن لَ
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وما  ، ج لنبيه Tة هو ما اختاره اهللا       حصلَ م ولكن كان الذي فيه الْ        ،ج النِبي   ظن  
 .ديهوا الْوقُس يم الذين لَجاختاره ألصحاب نبيه 

J ْفقه الديثح: 
 جحم بالْه إهاللُانَ وأصحابه كَجالنِبي  أنَّديث حا الْذَذ من هؤخي :أوالً

 . ةرملوا إلَى العوح تثُم ،أوالً
 بعد انَتع كَملوا نسكهم إلَى توح أن يمه لَجالنِبي  أمر ذ منه أنَّؤخي :ثانيا

دهم ِفي النسكوِلخ،وي فَستاد منه جوحويل الْاز تحج إلَى عمروإليه  ،متعة ت
 ذلك شيخ اإلسالم ابن رر وقَ،ةاهري والظَّ،- اهللارِحمه- بن حنبل أحمدب هذَ

كَ، وتلميذه ابن القيم،ةتيمي ما قال الصي ِفي اِننع"العةد." 
 وتأكيده عليهم ، أصحابه بذلكجالنِبي  ألمر ؛قحا هو الْذَ ه:أقول: ثالثًا

  .ةروم آخر ذلك عند الْانَى كَ حت،ةرمة بعد الْرمالْ
ه ى أمر ربلَي عبِنم بأمر منه الْجالنِبي ن م ِفي زلَصا الفسخ حذَ هأنَّ: رابعا

وذلك ِل،ىالَتع صلَميعتقده أهل الْانَ ما كَهدمة ح اهلية أنَّجالع مة ِفي أشهر ر
  .ورج من أفجر الفُجحهر الْة ِفي أشرم العهم بأنَّولُ وقَ،وزج ال تجحالْ

خالقد  :اامسنهدا الْذَم همِبي قد بأمر عتألصحابه الذين لَجالن مي وا وقُس
 يدخلوا ثُم ،ةيرِو إلَى يوم التلِِّحوا بالْعتمتوا ويلُلَّحت وي،ةرما علوهعجدي بأن يهالْ

ة وفسخ رمع هل هذه الْ:كن اختلف أهل العلم ول،جحِفي اإلحرام من جديد بالْ
  ؟قبالًست ِفي األزمنة مام بذلك الركب أو عاصحويله إليها خا وتهج لَحالْ

 وداود ، بن حنبلأحمد واإلمام ، وكثري من التابعني،ةابح بعض الصبهذَفَ
دي هالْق س  ي م لَنمة ِلرملَى الع   إجح الْ خس فَدثني إلَى أنَّ  ح م وكثري من الْ  ،الظاهري  

شرع م؛مر إلَى يوم القيامةستم دلني ِبستما رواه ساقة بن مالك الْرجي دلَم� 
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ألَحني سر لَقاَ فَ،ج اهللا ولَس :$يا راهللاولَس ، ذَا أَما هاِمنِذِه ِلعا هنترمع تأَيأَر 
# ِلَألبدِ    بلْ الَ  : فَقَالَ  ؟ِلَألبِد

  . صحيحوهذا حديث   . )٢( #ِدب األَ  ِدب ألَ لْب $ : ي رواية   وفِ  .)١(
 فرضا انَة كَرم إلَى العجح الْخس فَة إلَى أنَّ شيخ اإلسالم ابن تيميبهوذَ
على الصحِل؛ةاب انَحو ما كَمي قده أهل الْعتجاهلية من تحريم العمة ِفي أشهر ر

 إلَى جحة ففسخ الْابح بعد الصنا م أم،ورج ذلك من أفجر الفُونَر وي،جحالْ
العمرقِّة ِفي حهم مستذكر ذلك عنه تلميذه ابن القيم ِفي ، وليس بواجبحب 
وب جاس و ورأي ابن عب،اس أميلي إلَى رأي ابن عب أجدِن: وقال،"ديهالْ"

الفسخ على ملَن مي لْق اسلِّدي ِفي كُهز ان إلَى يوم القيامةم،وي ى أنَّرم ن 
  .ى أم أباَء شلَّ فقد ح؛ يكن معه هديم ولَ،ىع وسافطَ

وز ج وال ي،ةابح بالصاصة خرم إلَى العجحسخ الْاز فَو ج أنَّ:الرأي الثالث
 اص هو خ:الَ قَن م فمنهم،ى ذلك بأحاديث ضعيفةلَ واستدلوا ع،ألحد بعدهم

بالصحةاب.ومنهم م الَ قَن:م وكال القولني ضعيف لضعف أدلته.وخنس .  
 جح األمر بفسخ الْج عنه ى وقد رو):١٧٨ ص/٢ج( "ديهالْ" ِفي الَقَ
إلَى العمرة أربعة عشرمن الص حوأحاديثهم كلها صحاح،ةاب ...   

ثُمع مهم وساق أحاديثهد، كَ بعد أن ذَ)١٨٢ص( قال ِفي ثُمحديث ر 
عحني غَل ةَائش ِبي  ضبجالنإذ ر دفقالت،وا عليه القولد  :$مغْ أَنضبك 
  :#عبت يالَرا فَم أَرا آمنأَ و،بضغْ أَي الَا ِلمو :الَقَ فَ. اهللاهبضغْأَ

                                                 

 : باب،ركةي كتاب الشوِف، )١٧٨٥(رقم  ،ة التنعيمرم ع: باب،جحالبخاري ِفي كتاب الْ) ١(
إباحة : باب، والنسائي ِفي كتاب مناسك الْحج، )٢٥٠٦(رقم  ،دي والبدنهاالشتراك ِفي الْ

 ).٢٨٠٦، ٢٨٠٥(رقم ، فسخ الْحج بعمرة ِلمن لَم يسق الْهدي
)٢ (ابن مِفي كتاب الْهاج مفسخ الْ : باب،اسكنحرقم ، ج)صحيح(، )٢٩٨٠.( 



א�
	�م����
�د������� <  

 

٤١٥ 

ونا لو أحرمنا ِبحن نشهد اهللا علينا أنحا علينا فَجلرأينا فرض خه إلَى س
عما من غَرة تفاديضب را ألمره،جول اهللا سواتباع ،ا ِفي ذَ فواهللا ما نسخ ه

ى لسان  لَ بل أجرى اهللا سبحانه ع،هارضع واحد يفر حح وال ص،حياته وال بعده
ساقة أن يسألهر:هل ذلك م ختا .ن ألبد اآلباد ذلك كائ فأجاب بأنَّ؟هم ِبص’  . 

 ورجاله ،ي يعلى وأِب،هاج وابن م،أحمدا عند ذَاء هري حديث البوِف: قلت
وا در فَ، حني أمر أصحابه بالفسخ"جمع الزوائدم" ِفي الَا قَمرجال الصحيح كَ

 كبضغْ أَنم$: التقَ فَ،ضبانة وهو غَائشى علَ علَخغضب ود فَ،عليه القول
 ِتيبالْ ِباف طَن منَّأَ$: اس إليه ابن عببها ذَم ِلدا رذَ ِفي ه: أقول.# اهللاهبضغْأَ
 أنتم قد حللتم : ألصحابهجالنِبي  الَ لقَ؛ إذ لو كان األمر كذلك.#لَّ حدقَفَ

  .شئتم أم أبيتم
 ؛ هاع أطَن م،ةميع األمج ألصحابه أمر ِلجالنِبي  أمر  أنَّولكن الصحيح

 ونسكه ،م بعصيانه أِث؛طعه يم لَن وم، األفضل من النسكاب وأص،نال الثواب
 .  صحيح

 إنَّ فَ،"دي النبويهالْ" عليك بقراءة هذا البحث ِفي ، يا طالب العلم:أخريا
 .   سألةمفيه ما يكفي ويشفي ِفي هذه الْ

ساادس :يؤخذ منه جالْ ِفي األمور "لو"از استعمال واضيةم،وي ارضه النهي ع
ِفي الْاَءالذي ج ِبي  وقول ،ديثحلَنَِّإفَ$ :جالن وفْ تتحع لَمالش بعد  . # .. .اِنطَي

 . )١(#و لَ:نولَقُ تالَ فٌَءي شكابص أَنِْإفَ$ :قوله
                                                 

 ،ادير هللاقَم األمر بالقوة وترك العجز واالستعانة باهللا وتفويض الْ: باب،ردمسلم ِفي كتاب القَ) ١(
 ،هدي كتاب الزوِف، )٧٩(رقم  ،رد القَ: باب،مةدقَم ِفي كتاب الْهاج وابن م،)٢٦٦٤(رقم 
 ).٤١٦٨(رقم  ، التوكل واليقني:باب
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 قد استعملت ِفي كالم "لو"  أنَّ:سألة خالف حاصلهموألهل العلم ِفي هذه الْ
 وأن ،ى ِفي نفي علم الغيب عن البشرالَ حيث قال تع،اضع منهو ِفي مT اهللا

    ﴿: ىالَ ومنه قوله تع،ائر البشر ال يعلم الغيبس كَجالنِبي 
  .]١٨٨:األعراف[ ﴾     
             ﴿ : قالوانموقوله ِل

 إنَّا فَذَى هلَوع .]١٥٤:آل عمران[ ﴾       
 ، يكن كذلكما ما لَ أم،ة للقدرضارع فيه مانَا كَ م"لو"كروه من استعمال مالْ

بل كان التمنصلَي فيه للمِبي  كقول ،ةحلَ$ :جالنواس قْتلْبِمت أَن ِرمي ما استدبرت 
 .زائ فإنه ج.#ةًرما عهتلْعجلَ و،يده الْتقْا سملَ

اسابع: يذ من قولهؤخ :$لَونَّ أَالَوِع مالْي هدَألي لْلَحأنَّ.#ت الذي م نه من ع
      ﴿ :ى يقولالَ واهللا تع،ديهالتحلل هو كونه ساق الْ

  .]١٩٦:البقرة[ ﴾
 دليل .#اهلَّ كُكاِسنم الِْتكَسن فَ،ةُشاِئ عتاضحو$: ذ من قولهؤخي :ثامنا

الْى أنَّلَع حجتنب من الْائض ال تمالطَّاسك إالَّن اف بالبيتو،وما ع ا ذلك فإنه د
ماح لَبها كالوقوف بعوالْ،ةفَر بيت ِبممِج ورمي الْ،ةلفَزدوما أشبه ذلك،ارم . 

وز ج ال يئضاح الْ أنَّ.#ِتيبالْ ِبفطُ تما لَهن أَريغَ$: ذ من قولهؤخي :تاسعا
 فلم يشترط ،م أبو حنيفةفهالَ وخ،ورمهجا هو قول الْذَ وه،ا أن تطوف بالبيتهلَ

 ؛ورمهجالْ إليه به والراجح هو ما ذَ،وحرج وقوله م، اف بالبيت وة ِفي الطَّارهالطَّ
ل جريد الرا ي منها مريد وأنه ي،ةفيا ذكر صم لَج منها قوله ،ديث وغريهحا الْذَهِل

 !!يا ِهنتساِبح أَ،ىقَلْى حرقْع$ :جالنِبي  الَقَ فَ.تاضا حهنإ : فقيل،من امرأته
 .#نْذَ ِإالَفَ :الَقَ فَ.ِةاضفَ اِإلافو طَتافَ طَدا قَهنِإ :يلَِقفَ
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بعد أن ائض حاف الْواز طَوجورين ِبشهمالء الْضى بعض الفُقد أفت :عاشرا
اع الطرق طَّض قُرع ِفي زمنه من تانَا كَم وذلك ِل،ة القصوىورر للضثفرتست
للحوأنَّ،اجج فَ،ن انفرد عن الركب اقتطع م الْى بأنَّأفت ؛ وتطوفثفرائض تستح 
ا ذَهى ِبفتصح أن ي وهل ي،حرمها ألمر خطريا ومضهرعكب ي انفرادها عن الرألنَّ
ذَِفي ها الزِب:أي-ن م واز طَجاف الْوكَ-ائض عند الضرورةح مى بذلك ابن ا أفت
ةتيمي"حل نظر هذا م . 

ى صحة ما لَ يدل ع.#ِتيبالْ ِبتافَ طَترها طَملَفَ$: قوله :رشادي عحالْ
سبالْ أنَّ:ق ائض ال تطوف بالبيتح.  

 جعن بني حم قد جنه ألن؛ااحبهو صت منار غَةَائش عأنَّ: ي عشرالثاِن
وعموهي لَ،ةر ميكن م علَالَقَ فَ، حجا إالَّه ا ه ِبيجالن :$ نيبِت ويافُِك ِبالْبطَو

#الصفَا والْمروِة يكِْفيِك ِلحجِتِك وعمرِتكِ 
)١(.لكنها أص رت أن تعمل عمرة مفرةد، 

ا من هرمأع فَ،الرحمنا عبد اها أخهع مجالنِبي  فقد أرسل ، أرادها اهللاةحكموِل
 ؛لِِّحخرج إلَى الْة أن يكَّة من مرم أراد أن يعمل عنمة ِل فكانت سن،التنعيم

 . وباهللا التوفيق،مرح والْلِِّحليجمع بني الْ
الثالث عرش: يأَفَ$: ذ من قولهؤخمرع بِن دمحالرب ِب أَننْ أٍَركْي بي خرج 

معا ِإهلَى التيِمِعن#.ج از خلوة الْوحرم ِبمحرمهم،وهو أمر م ع عليهجم.  
 وقضية ، له سببالَع إذا أراد أن يشرع شرعا جT اهللا أنَّ :الرابع عشر

عائشة كانت سا ِفي مببشروعيالْنَّ وأ،ةكَّة االعتمار من م معتمر كي إذا أراد أن ي
لِِّحخرج إلَى الْفإنه ي،فيحرم بع موالْلِِّح ليجمع بني الْ؛لِِّحة من الْر حم ِفي ر

                                                 

)١ (روأبو داود ِفي كتاب الْاه مطَ: باب،اسكن رقم  ،ارناف القَو)وأصله ِفي صحيح ، )١٨٩٧
 ).١٢١١(برقم ، بيان وجوه اإلحرام وأنه يجوز إفراد الْحج: باب، كتاب الْحجمسلم ِفي 
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العمكَ،ةر ما يجوالْلِِّحع بني الْم حم ِفي الْرحفال يصح حج الْ،ج بأن اج إالَّح 
ِقيفبع ةفَر،وع لِِّحة من الْفَر.  

 أراد االعتمار نمة ِلرم التنعيم ميقات الع قوم إلَى أنَّبهذَ :رشس عامخالْ
ةَكَّمن م،وذَ،لِِّحجزئ غريها من الْ وال ي هالْب جمهور إلَى أنه يوز االعتمار ج
 لِِّحون إلَى الْجخر وكل أصحاب ناحية ي،ةكَّان من م ِفي أي جهة كَلِِّحمن الْ

  ج  النِبي    أنَّ -ور  مهجب الْ  ذه  على ترجيح م     :أي -ى ذلك   لَ ا يدل ع   م ومِ ، ِفي ناحيتهم    
ح م أساه  ألن؛انة رِعِج أحرم من الْ ؛ وبعد حصار الطائف   ،ة بعد الفتح  رم بالع  لَّا أهملَ
 القول  وهذا هو  ، ِفي جهته فهو يذهب للحل من جهته       انَ   كَن وهكذا كل م  ، هته ِجِل

حيحالص.  
ادس السعرش :يكون ِفي هذه القصخصيص ِلة تما ورِفي حديث د 

 ِري غَن ِمنِهيلَى عت أَنمِل ونه لَنه$ :اقيتوم بعد ذكر الْج الَ حيث قَ؛اقيتومالْ
 ،لِحالْة رم ميقات العى أنَّلَة تدل عائشة ع فقص.#ةَرمعالْ وجح الْادر أَنم ِمنِهِلهأَ

 بل يكون ميقاتا ِفي ،ةرمة ال يكون ميقاتا للعكَّزل اإلنسان ِفي من أو مةَكَّ موأنَّ
 ويذهب إلَى ،حرم من بيتهة يكَّمر من أهل معتم قد قيل بأن الْانَ وإن كَ،جحالْ
ديث حا الْذَ ه وأنَّ،رتهمحلق أو يقصر وتلك عسعى وي فيطوف وي،سجدمالْ
  . إحرامهمءانا لبدكَهم منازلُة تكون مكَّاقيت بالنسبة ألهل مومي ِفي الْالذ

م دقَ ماصخ والْ،اقيتوموم حديث الْمخصيص لعديث تحولكن ِفي هذا الْ
لَعامى الع.  

السابع عيعتقد كثري من الْ :رشحالْاج أنَّج حاج ولو كان ما فَتمعليه إنَّتع 
أن يعتمن التنعيممر ،إنَّ فَ،أطَ وهذا االعتقاد خع اعتمرت الَِّتي هي الوحيدة ةَائش 

ا  اهللا محن نؤمن أنَّ ون،جالنِبي  عاع مدة الوجوا حرض حن بني منمن التنعيم ِم
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شرعذَ ها بعد أن جلَعا له سِح ِل إالَّ،ببكمة أراداه،وهو أن ي شيقَع ِمرا لعاتمة ر
  .اطئا الفهم خذَ هاج بأنَّجحى الْوع فيجب أن ي،يكِّمالْ

الثامن عا من الْ: رشرأينا كثريحااج إذجت حلل من العمرة ليتمتما لِِّح بالْع 
داما ِب مقيمكَّمذْة فإنه يفيحرم بعمرة ألبيه مثالً،ب إلَى التنعيمه ،حلق بعض وي 

ِفي أيام  لظا فيذَكَ وه،يتةم ألمه الْة أخرى فيحرم بعمرة مثالًر ويذهب م،رأسه
 :  وهذا فيه أخطاء،رمة عدي بِعة يأِترم والعجحانتظاره بني الْ
 مث لَحدابطني أمر مرتة بني نسكني مة أجنبيرم إتيانه بع  أنَّ :أ األولطَخالْ -

يعرف عن الصحة وال التابعنياب،وال م بعدهم من أهل العلمن .  
 والصحيح أنه ،ختلف فيهن يسري ممة ِفي زرمأن تكرير الع: يأ الثاِنطَخالْ -

البد أن يكون بني العمرتني زمن يو فيه رأس الْنممعتمر حتى يتن من حلقه كَّم
  .مرة أخرى
 ،حلق بعضه غدا وي، فيحلق بعضه اليوم،هسأئ رزجأنه ي :أ الثالثطَخالْ -

الرأس  وهو حلق بعض   ،زع ب ِفي ارتكاب النهي عن القَ      ب وهذا س  ،وبعضه بعد غد    
  .وترك بعضه
مرين عتموالْاج ج وأذية للح ،امح للزال تكثري ما الع ذَ ِفي هأنَّ  :أ الرابع   طَخالْ -

الذين جاءوا ألول مةر . 
ة رمر بني عمع هؤالء من تكرير العمنات فإنه ينبغي أن يثييحومن هذه الْ

التمتع وحوباهللا التوفيق،هج  . 

J@J@J@J@J 
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]٢٣٩[ع نِدقَ$: الَ قَ� ٍراِب جمنا معر ج اهللا وِلسو نحنلَ:ولُقُ ن بيك 
  .#ةًرما عاهنلْعج فَ،ج اهللا ولُسا رنرمأَ فَ.جحالِْب

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح: حويل الْ تحجإلَى ع مةر. 
J ْالمفراتد: 

قَقد تدم مفردا الْذَات هديث وفقهه ِفي الْحديث قبلهح،فال ي ا إلَى حتاج من
 .إعادة

 

 

 

 

J@J@J@J@J 
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٤٢١ 

]٢٤٠[ عنع ِدبِن اهللا بع ِدقَ$: الَ قَب اٍسبمر اِهللاولُس أَ وصحابه 
ِبصةَيحاِب رأَ فَ،ٍةعمرهنْ أَمي جلُعوها عمواالُقَ فَ،ةًر:ي ا رأَ، اهللاولَس الَ قَ؟لِِّح الْي: 
 . #هلُّ كُلُِّحالْ

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح: حويل الْ تحجإلَى ع مةر. 
J ْالمفراتد: 

 .ةجِحمن شهر ذي الْة ابع صبيحة الليلة الر:أي: صبيحة رابعة
م ذلك الذي كانوا قد هكَسلوا نعج بأن ي:أي: ةرما علوهعجم أن يهرأمفَ
 .ةرملوه ععج أن يجح بالْبدءوه

ألنه لَ؟ل جزئي أو كليِح يقصدون هل الْ:ِّلِح الْأي ما أمرهم أن يتلوا لَّح
حرموا بالْويحظنوا أنَّ؛ن ِفي اليوم الثامج ذَ ها التحلل تحيلِّزئي وليس بكُلل ج . 

J ْفقه الديثح: 
 ،جحهم ِفي النسك الْوِلخ كانت نيتهم عند دجالنِبي  أصحاب أنَّ: أوالً

 وهذا يشهد ،تعمة ترملوا ذلك النسك إلَى عوحم أن يهر أمجالنِبي  وأنَّ
  .انوقَنطُا مم وه،ومهفهما ِبمه أنه يشهد لَ إالَّ،يي جابر األول والثاِنديثَحِل

اثاني: يؤخذ منه جوحويل الْاز تحج إذا كان قد ناه الْوحاج حجا أن ا مفرد
يحوله إلَى عمرة تتعم،قَ وقد تدى ذلك ِبلَم الكالم عا فيه كفايةم . 

م يستبعدون ه ألن؛زئي وليس بكلي جلَِّح الْابة فهموا أنَّح الصأنَّ :ثالثًا
 ركَى وذَن أننطلق إلَى ِم:ى قال بعضهم حت،ىناع قبل الذهاب إلَى ِممِجإباحة الْ

أحقطُدنا ير مِبي  فأخربهم .انيكلهلُِّح أنه الْجالن  . 
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]٢٤١[ع نع رةَوِن بالز بالَ قَِري :$أُلَِئس سةُامب نز ٍدي أَوناِلا جكَ:س يف 
 ةًوج فَدجا وذَِإ فَ،قنع الْريِس يانَ كَ:الَ قَ؟عفَ دني ِحريِس يج اهللا ولُس رانَكَ
نص# . 

 .كِل ذَقو فَ:صالنو   .ِري الساطُسِب ان:قنعالْ :الَقَ

<|†�Ö] 

J ْموضوع الِبي  كيفية سري :ديثحجالنفَ حني دعمن ع فَرات إلَى مةلفَزد، 
 .وكان أسامة بن زيد رديفه

J ْالمفراتد: 
العقن :رينوع من الس.  
فوق ذلك:صوالن ،وللسري ض روب عند العب لَرها أسماء تعف ِبراه. 
J ْالمعنى اإلجياِلم : 

 انَ وكَ،امحى أمامه الزر حني يدالًعتريا مسري س يانَ كَجالنِبي  واضح أنَّ
 يسري س  ا خفوق السري األول وأخف منه         :أي -فيفًا    ري - حني ي  ر ا أمامه     ى ما  نفَمسح

عن الزامح. 
J ْفقه الديثح: 
ص  والن،قن الع:امين اللذين هريديث استعمال السحا الْذَذ من هؤخي: أوالً

 . وباهللا التوفيق،م ازدحامهدعريق وسب الظروف من ازدحام الطَّحِب
أنَّ: اثانيذَ ها ال يتافَنى مِبي  قول عجالن :$لَعكُيمِك السِب الْنَِّإ فَ،ةَينلَر يس 

 . وباهللا التوفيق،ةكينونه سخرج عن كَ يم لَجالنِبي  لهعا فَم فَ.#اِعيضِإلاِب
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٤٢٣ 

]٢٤٢[ع نع ِدب ِناهللا بع نَّأَ$: بو ٍرمر ج اهللا ولَسقَ وفِفي ح ِةج 
 حباذْ :الَ قَ.حبذْأَ نْ أَلَب قَتقْلَح فَ،رعش أَم لَ:لٌج رالَقَ فَ،هونلُأَسوا يلُعج فَ،اِعدوالْ
الَوح رج.و اَءجآخ لَ:الَقَ فَر أَ مشعفَ،ر نحرقَت أَنْ أَلَب ِمرالَ قَ.ي: ِمارالَ وح رج. 
 .#جر حالَ ولْعافْ :الَ قَالَّ ِإرخ أُالَ ومد قٍُءي شن عٍذِئمو يلَِئا سمفَ

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح: السؤال عمقَا وفيه الْع حجم اج يوم النحر من التقدي
 .والتأخري ِفي أعمال ذلك اليوم األربعة

J ْالمفراتد: 
  .علمأ م لَ:أي: #رعشأَ ملَ$: قوله
م أو ج الذي هو اإلثْرنفي للح: #جر حالَ ولْعافْ$: هنع لئا سِفي كل م قوله

جلب الْالوقوع فيما يمقَّشى اإلنسانلَة ع . 
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
يِبي  اهللا بن عمرو أنَّ خرب عبدجالنقَ وفَ، للسائلني ِفي يوم النحرف ا م

ئل عن شيء قُسدموال أخ افْ$ : قال إالَّرلْعالَ وح رج#. 
J ْفقه الديثح: 
 نمج عرح نفى الْجالنِبي  اه أنَّعنديث وما ِفي محا الْذَذ من هؤخي: أوالً

لق أو ح والْ،بح والذَّ،مي الر: هيالَِّتي ، بعض أعمال يوم النحر األربعةر أو أخمدقَ
  .افو والطَّ،التقصري

م وتأخري هذه األعمالوقد اختلف أهل العلم ِفي تقدي:هل هو م وه أوكرم حم ر
 :جالنِبي ة الترتيب الذي فعله وعيشرم اتفقوا على مه وذلك أن،لجه ال ينمِل
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حيث رمى جمربةقَة الع، ثُمن حره هدي، ثُملَ حقأ رهس، أفاض بعد ذلكثُم ، 
ولكن هذا الترتيب هل هو واجب ال يجوز العِلول عنه إالَّد مأوقعه الْن هل ج

  ؟ أو أنه مستحب،فيه
 ترك لَع وج،- استحباب الترتيب:أي- الشافعي إلَى االستحباب بهذَفَ

لق حم الْاز تقديوجم د أبو حنيفة ومالك إلَى عبه وذَ،وهكرمزلة الْنمالترتيب ِب
لَعوهذا هو قول الْ،ميى الر جالْور أنَّمه حقَلق ال يدِفي حالة  إالَّ،ميم على الر 
  .هلجالْ

الف فيما قالوه من طلبية هذا الترتيب واإلتيان به على هذا الوجه خ يمولَ
 ،افولق قبل الطَّحوز له الْجارن ال ي القَى أنَّر فإنه ي،ةالكيمهم من الْجإال ابن الْ

واعتذر عنه بأنه يى أنَّرالقارن قد ت داخلت عمته وحجتهر،بعد حلق إالَّ فال ي 
 بقوله ذَّ ولكن صاحب هذا القول ش،ةرم والعجاما للحمر إتبعتاف الذي يوالطَّ

عن جمرة أهل العلمه،الَ وخِبي  عن عمل ففَ، وقولهجالن جي ِبالنح ا قَجارن، 
 ، رأسهقلَ حثُم ،هدير هح نثُم ،ةبقَة العرم وقد بدأ برمي ج،فردا يكن ممولَ

طُولبس ثيابه قبل أن يبالبيتوف   . 
ِبي  ونَ كَا قول ابن دقيق العيد بأنَّأمجالنح اجالَ قَ، قارن:ذَ ها إنا ثبت م

  .ورمهج ال نصي عند الْ،يبأمر استدالِل
ارنا نه أحرم قَإ :ا قلنام إن":ادعمزاد الْ"ِفي  - اهللارِحمه-م  ابن القيالَقَ: قلت

لبضعة وعشرين حديثًا صحيحة صريا .ة ِفي ذلكح’ .ثُماقَ سا بعد ذلكه.  
 جالنِبي  لمالفته ع   خ  لشذوذه وم   ؛هم هذا قول باطل      ج قول ابن الْ  هم أنَّ  موالْ
  .ى ذلكلَاع أهل العلم عم وإج، بهرا أم وم،الفعلي

نَّإ :إذا قلنا :اثانيه ظَذه الوِبي ى ائف األربع قد أفتِبجالن جواز تقديا مه
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لَعة الْالَى بعض ِفي ح؛هل وعدم الشعورجفإنه ال ي تمشى لَى لنا االستدالل ع
جولم ِبة العالَاز ذلك ِفي حوباألخص الْ،ا الترتيبذَه لق قبل الرميح.  

 ذلك لَع فَنمج عرا هو نفى للحم إن.#جر حالَ$: جالنِبي قول  :اثالثً
اهالًج،فهل م فَن لَعا يلحقه إثْ ذلك عمامد،ويلزمه د ى الْلَم عم؟ةالفَخذَ هحل ا م
  .حل خالف بني أهل العلم وم،نظر

كَذَ :ارابعابن دقيق العيد أنَّر إي جاب الدلَم عى منالَ خفا  الترتيب عامد
بِنأنه ماعلم أنَّ: حيث قال؛ى غري دليللَي ع إي جم ِفي هذه األفعال اب الد

 يثبت م ولَ،اس عن ابن عبيِوا رم إن، به نص نبوي يأِتم لَجحوالتروك ِفي الْ
  .مى شيء فعليه دلَ شيئًا عمد قَن معنه أنَّ

 � اهللا إنَّ فَ،ه من كتاب اهللاذَحتمل أنه أخا يذَاس ه ابن عبولَ قَإنَّ: وأقول
أوجبلَ الفدية ع؛لق رأسهى من احتاج إلَى حىالَ لقوله تع :﴿    
 �اس  ابن عبلَّعلَ فَ.]١٦٩:البقرة[ ﴾                   
مذَأخ ن هذه اآلية وجوب الدلَم عى مفَن لَعا محظور،ا أو ترك واجب.  

 ِفي م وأوجبوا الد،سألةمور أهل العلم إلَى قوله ِفي هذه الْمه جبهوقد ذَ
 نى ملَ ترتيب الفدية ع وال شك أنَّ، وإن اختلفوا ِفي البعض اآلخر،بعضها

ا أنَّحظُارتكب مورصلَ ِفي ذلك محة للحِباج رب نسكهج،صلَ ومحة للماكني س
 .  وباهللا التوفيق، تذبحالَِّتيائح بام والذَّعة ِفي الطَّقَدم من الصهحصل لَا يمِب

 

J@J@J@J@J 



א�
�	����م������ <  
٤٢٦ 

]٢٤٣[ع نع ِن ِدبمحالرِن بِز ييدالن ِعخأَ$: ينهح جم عِن ابم سفَوٍدع رآه 
رى الْمجمكُ الْةَربى ِبرسِعبح صفَ،اٍتي جالْلَع بيتع ني ِهاِرسِم ونى عنِهيِنِم ي،   ثُم 
 . #ج ِةرقَب الْةُور سِهيلَ عتلَِزني أُِذ الَّامقَا مذَ ه:الَقَ

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح: كيفية رمي جمرقَة الع؟ ومن أين ترمى،ةب 
J ْالمفراتد: 
ى لَطلق عة الكربى هذا وصف يمرجالْ :#ىربكُ  الْةَرمجى الْم رآهرفَ$: قوله

جمرة العوهي الْ،ةقب جالَِّتية األخرية مرةكَّ تلي م،ذه الْ وقد كانت هجة ِفي مر
جانب عة لَقبحقتها ِفي أول ححججتهج ، وأظن إزالتها ، بعد ذلك أزيلتثُم 

ى لَ وقصد بإزالتها التوسعة ع،- اهللارِحمه-لك عبد العزيز م ِفي آخر عهد الْكان
النالَاس ِفي حكَ،مية الر ا عملوا الدور الثاِنمي للتخفيف من الزامح،ا من ذَ وه
محوفقهم اهللا-اخر دولة آل سعود فَاسن وم-.  

 فقَ وصفة ذلك أن: وأقول: #ِهيِنِم ينعى نِم وِهاِرس ين عتيب الْلَعجفَ$: قوله
ة كَّمينه ومى عن ين ِملَعج فَ،المة إلَى جهة الشمرج واستقبل الْ،ِفي بطن الوادي

عن يارهس.  
ا ذَهود ِبقصمالْ :#ج ِةرقَب الْةُور سِهيلَ عتلَِزني أُذِ  الَّامقَا مذَ ه:الَ قَمثُ$: قوله
 .ة وغريهامرجمي هذه الْيفية رى التأسي به ِفي كَلَ عثُّحالكالم الْ
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
نخرب عبد يمحالربن يزيد النخعي أنه ح مع عبد اهللا بن مسعودج ،فرآه ر ى الْمجة مر
 .ارهسية عن كَّمينه ومى عن ين ِملَع حيث ج،ات من بطن الوادييصبسبع حالكربى 
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J ْفقه الديثح: 
ة مر ورمي ج،وممى العلَمي عة الروعيشرديث محا الْذَذ من هؤخي :أوالً

قَالعبى الْلَة عخوالْ،وصص جمهى أنَّلَور عالر مي واجب من وات الْاجبحج.  
اثاني :يِبي  ذ منه أنَّؤخجالنر ماها بسبع حصوكل الْ،اتي جمرات ترى م

كل واحدة منها بسبع حصاتي.  
 به وقد ذَ،ى واحدة بعد أخرىمرات تيصحبع الْ هذه السأنَّ: اثالثً

ة رات ميصا بسبع حاهم بعض أهل العلم إلَى أنه لو ربه وذَ،ور إلَى ذلكمهجالْ
واحدة جوهذا قول شاذ، ذلكاز ،والصحيح أن ها ترى بسمبع حصل  كُ،اتي

  .األخرى ولْواحدة ِت
ارابع: يؤخذ من عملِّمي استحباب التكبري عند رمي كُوم أحاديث الر 

حصوهذا الذِّ. اهللا أكرب:امياة حيث يقول الر فلو تركه أو نسيه ،ة باتفاقكر سن 
 .هج يؤثر ذلك ِفي حملَ

خاتفق الْ: اامسجمهلَور من أهل العلم عمي أن ى أنه يشترط ِفي صحة الر
ت جرخ طارت فَثُم ،ت فيهعقَ فلو و،وض وتستقر فيهحاة ِفي بطن الْصحتقع الْ
 . اعيده عليه أن يبج وو،اةصح يصح رمي تلك الْمعنه لَ

سذَ: اادسهالْب جا إلَى أنَّمهور أيضالر ِلمي جمرقَة العة باألخص البد أنب 
يكون من الوادي مقبل الْستجمرة إلَى جهة الشالم،أو يقف ِفي الوادي م ا ستدبر

  .وضحمي ِفي الْ فريمي ليقع الر،ة أو العكسكَّ مقبالًست م،ىنِم
اسأنَّ: ابعم نر مى من مقَحل العِج من الْ:أي-ة بهة الشاليةم-،قَ ووعميه   ر
را دبة جقَانب الذي يلي العجلوا الْعى جرممملوا الْم حني عهنإ  حيث؛درجِفي الْ

بسقف الْتصالًم رمىم،فَ،نالك إشارة إلَى أنه ال رمي من ه منر ى من ذلك م
  .همي رعيد وعليه أن ي،ه غري صحيحمي رإنَّ فَ؛انبجالْ
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  :يشترط لصحة الرمي ثالثة شروط هي :ثامنا
  .يِنمت الز الوق-١
٢-والر مي بسبع حصاتي.   
  . والترتيب-٣
أنَّ :اتاسعم نر مى بسبع حصلَ وغَ،اتيبى ظنه وقوعها ِفي الْلَ ع؛وضح 

ىفقد أد،وم نر انَ فإن كَ،ى أقل من ذلكمالنقص و لَ؛ةاحد ألنه قد ؛ يضرم 
ورالَي وقاص أنه قَد بن أِب عن سع، ِفي حديث عند النسائي بسند حسند :
$رجعا ِفي الْنحِةجم ع  ِبيجالنو بعضنولُقُا ي:ر ميِبت سِعبح صاٍتي،و بعضا ن
ولُقُي:ر ميِس ِبتلَ فَ.تمِع يبب عضهملَ عى ب١(#ٍضع( . 

 يدل ؛بعى بأقل من السم رنماًء ِلض يذكر قَماوي لَدل مع كون الرا يذَهفَ
لَ ذلك عى جاز االكتفاء بست      و، لَ غَ انَ ا إن كَ  أمب لَ ع     ى ظنه أنه رذلكى بأقل من   م ، 
ى  حت،اءضة القَ ويرمي الباقي بني،رمىم إلَى الْودع فعليه أن ي؛انكَم ِفي الْانَفإن كَ
  .مي اليوم الذي بعدهى رلَه عمدقَ بشرط أن ي،ي ِفي اليوم الثاِنانَولو كَ

اعاشر: يشتي بالْمي الترتيب بأن يبدأ ِفي رمي اليوم الثاِنرط ِفي الرجة مر
  . الكربىثُم ، الوسطىثُم ،خيف فريميهاسجد الْ تلي مالَِّتيى األولَ

 ، وسطىال ثُم   ،ى ر بأ بالكُ   دا الترتيب بأن ب       ذَه اكسا لِ  إن رمى ع    فَ  :ر ش ادي ع  حالْ 
؛ الصغرىثُمص حر مي الصىغر،وعليه أن ي قضيسطى والكربى الو،وإن ت بين 

                                                 

: يقولوعن أِبي مجلز  . صحيح اإلسناد:الَ وقَ،)٢٨٨٢(رقم ي صحيح النسائي لأللباِن) ١(
 ِبِست أَو جما أَدِري رماها رسولُ اهللا : سأَلْت ابن عباٍس عن شيٍء ِمن أَمِر الِْجماِر؟ فَقَالَ$

: باب، ورواه أبو داود ِفي كتاب الْمناسك، )٢٨٨٣(رقم  ،يصحيح النسائي لأللباِن. #ِبسبٍع
 ).١٧٤٠(رقم ، ِفي رمي الِْجمار
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له ع؛م صحة رمي اليوم األولدو جعليه أن يبدأ ِبب جمرقَة العةب،ة  فريميها بني
 مثُ ،رشادي عحة اليوم الْى فريميها بني يذهب إلَى األولَثُم ،اء ليوم النحرضالقَ

  . الكربىثُم ،الوسطى
 نة ومفَع الضق وهو ِفي ح،رط الوقت ِفي رمي يوم النحرشتي: رشي عالثاِن

كمهم ِمِفي حمني رافقهم من الرجال ويشقعليه أن ي تأخ؛مسر إلَى طلوع الش 
يصح رميه معهم من بعد مصف ليلة النحرنت. 

الثالث عأنَّ :رشم نر مى قبل مفَ؛صف الليلنت رميوعليه القَ، باطله اء ما ض
دِفي ِمام وعليه دم ِفي اإلخالل ِب،ي أيام التشريقى وِفن ا الواجبذَه.  

الرابع عأنَّ :رشو قتالر مي بالنسبة للري ال يبدأ من طلوع الفجر الثاِنج
مس يوم النحر عند البعض ع الش ومن طلو،ِفي يوم النحر عند بعض أهل العلم

  .الج الرق وهو األحوط ِفي ح،اآلخر
مس من يوم ال الشوى الوقت االختياري إلَى زبقَأنه ي : رشامس عخالْ
اء يومه س وكذا م،ضطرا الوقت االضطراري فيوم النحر كله رمي للم أم،النحر

اذْبح  : قَالَ؟حلَقْت قَبلَ أَنْ أَذْبح$:  فَقَالَ، اهللاولَس رألَ سالًج ر أنَّدرا قد ومِل
# حرجالَ : فَقَالَ؟ وقَالَ رميت بعدما أَمسيت. حرجوالَ

)١(. 
السادس عرش :أممي ِفي أيام التشريقا وقت الر،فيبدأ من ز ال اليوم و

 والوقت االختياري إلَى ،-ر من وقت أذان صالة الظه:أي-ر شادي عحالْ
                                                 

ق قبل أن يذبح ناسيا أو لَ أو ح،ى بعدما أمسىم إذا ر: باب،جحِفي كتاب الْالبخاري ) ١(
١٧٣٥(رقم  ،اهالًج( ،لق: وِفي بابرقم ، الذَّبح قبل الْح)والنسائي ِفي كتاب ، )١٧٢٣
ماسك الْنحباب،ج :مي بعد الْ الرم٣٠٦٧(رقم  ،اءس( ،وابن مِفي كتاب الْهاج ماسكن، 

لق ح الْ:اب ب،اسكنموأبو داود ِفي كتاب الْ، )٣٠٥٠(رقم  ،كًا قبل نسكس نمد قَن م:باب
 ).١٩٨٣(رقم  ،والتقصري
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ى الوقت االضطراري إلَى طلوع الفجر من بقَ وي،مس من ذلك اليوموب الشرغُ
  .اءملَى بذلك هيئة كبار العا أفتم كَ،اليوم الذي بعده

السابع عأنَّ: رشم نترك الر مي أو بعضه حتى انتهى الوقت وخرمن ج 
ى بعض را يمة كَقَد ففيها ص؛اتيص أن تكون حالَّ إ، فعليه ِفي ذلك دم؛ىنِم

  .أهل العلم
الثامن عالْأنَّ: رش حصيرمى ِبالَِّتيات ي ها مثل حى الْصخة ذف أو حب

 ،ة بني الصغر والكربطَستوات ميصا التقطت له حم لَجالنِبي  الَ وقد قَ،الباقالء
 . #ولُغالْ وماكُيِإ و،وامار فَِهِذ هِلثِْمِب$: الَقَفَ

   التاسع ع رش:     أنه يوز أخذ الْ   جحص ى من مة أو مِ لفَ زد ن  ى من أرض الْ  ى حترمى    م
 ،األصحى على القول     صحن غسل الْ    س وال ي  ،وض على القول األصح      حبعيدا عن الْ    

  . وال عن أصحابه،جِبي النات عن يصحسل الْ غَرثَؤ يم ولَ،ةارهفاألصل فيه الطَّ
 عدبتى والثانية ِفي أيام التشريق أن ية األولَمرج بعد رمي الْنسي: العشرون

ة مر أنه ال يقف عند ج إالَّ، يستقبل القبلة فيدعوثُم ،ميرمى بعد الرمعن الْ
قَالعةب،فهذه ج ميع أحكام الرمي سبرناها للحأل اهللا أن ينفع  ونس،ة إلَى ذلكاج
 . وباهللا التوفيق،مريالصا لوجهه الكَل ذلك خجع وي،اهِب

 

 

J@J@J@J@J 
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]٢٤٤[ع نع ِدبِن اهللا بع منَّ أَ:ب رر اللَّ$ :الَ قَج اهللا ولَسهمار ِمح 
: واالُ قَ.نيِقلِّحم الِْمحار مهاللَّ: الَقَ.  اهللاولَسا ر ينيِرصقَمالْ و:واالُقَ .نيِقلِّحمالْ
الْوقَمِرصيني ا رالَ قَ. اهللاولَس :الْوقَمِرصين#  . 

<|†�Ö] 

J ْموضوع التفضيل الْ :ديثحلق على التقصريح،وأن ها نسكانم . 
J ْالمفراتد: 
  .ةمحم بالرهاء لَعد: لقنيحم ارحم الْمهاللَّ
  .ة أيضامح بالرمه لَعدا :أي: # اهللاولَسا ر ينيِرصقَمالْو$: واالُقَ
 عدا :أي-  اهللاولَسا ر ينيِرصقَمالْو: واالُ قَ.نيِقلِّحم الِْمح ارمهاللَّ: الَقَ$

  .#نيِرصقَمالْو: الَقَ -ة أيضامح بالرمهلَ
 "رينصقَموالْ"ف طَ عالم ع:الَقَ فَ،االًؤي هنا ساِنكرم أبدى ال:ياِننع الصالَقَ

 بأنه اب وأج؟م واحدلِّكَتان من كالم ماطفَعتمومن شرط العطف أن يكون الْ
  .رينصقَم والْ:تقديره قل
  ﴿ :ىالَ مثل قوله تع،يى العطف التلقيِنمس ومثله ي:ياِننع الصالَقَ
  .]١٢٤:البقرة[ ﴾ 

م رحة الْمر حركَ حني ذَج يِباس للن لو كان التمثيل بقول العب:وأقول
 .رِخذْاِإل الَّ ِإ:ج ي  ِب للن  اس العب  الَقَ فَ .هالَ ى خ لَتخ ي الَ و ،ه كُو  ش دضع  ي الَ$ :  وقال :كي  مالْ
 ؛ذه اآلية ال ينبغيهيل ِبالتلقني والتمثأن  من ناحية ؛#خرذْ اِإلالَِّإ :جالنِبي  الَقَفَ

  . اهللا ال يلقنألنَّ
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J ْالمعنى اإلجياِلم : 
دِبي ا عجالنللم لِّحقني بالرحمة متنير،قَ وللمصرين مراحدةة و،وو رِفي د 

غري هذه الرواية الدعوة للملقني ثالثًاح،قَ وللمصرين موذلك ظاهر ِفي ،ةر 
  .لق على التقصريحالْتفضيل 
J ْفقه الديثح: 
  .لق والتقصريحة الْوعيشرديث دليل على محا الْذَذ من هؤخي :أوالً
اثاني :يذ منه تفضيل الْؤخمحى الْلَلقني عقَم؛رينصلكونه د ا لَعهم متني أو ر

شرع إالَّ ِفي الْحلق والتقصري ِفي الْحج وأنَّ هذَا الدعاء لَم ي ،ةررين مصقَ وللم،ثالثًا
 . اإلباحيةأما ِفي غَريِهما فَالْحلق والتقصري يعتبر من األمور ، والعمرة لكونه عبادة

ى لَ عد وفيه ر،جح والتقصري نسك من أنساك الْلقح الْذ منه أنَّؤخي: اثالثً
منز ععِني ، أنه إطالقمنع الذي كان باإلحرامأ: ينه إطالق من الْم . 

 ا؛ عليه دمإنَّا عمدا أو نسيانا فَ تركه إمن مإنَّ فَ؛إذا علمنا بأنه نسك: رابعا
  .اسا قال ابن عبم فعليه دم كَ أو فعل محظورا تركه ترك واجبان مألنَّ

اخنسي الْإنَّ :امس اج أو الْحممر الْعتصريلق أو التقح، تداركه وهو ثُم 
 وهو البس رصقَ وأن ي، لزمه أن يلبس اإلحرام؛مرحود الْدخرج من ح يم لَ،ةكَّمِب

  .اءض وال يصح القَ، فإنه يلزمه دم؛مرحود الْد من حجرا إذا خ أم،لإلحرام
اسالْ :ادسحعر بالْلق هو استئصال الشوفاعله ِفي الْ،وسىم حوج العمة ر

ثَ م اب وم ود حم،  يا التقصري فهو أن يبق       أم       الْ  فَ ،عر  شيئًا من أصول الشاكينةلق  حبالْم 
يعدا ولو كان على الصفر تقصري.  

اسابع: جب أن يكون الْيحلق والتقصري ما للرأس كلهست؛وعبىالَ لقوله تع :
من  : يقلم ولَ.﴾ ﴿ : فقال.]٢٧:الفتح[ ﴾  ﴿
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  . والتقصري كذلك،ميعا للرأس جلقح الْى أنَّلَ علَّد فَ.وسكمءر
حلق شيئًا  وي،ة من التنعيمرمي أحدهم بعن أناس يأِتم ِفي هذا الزرهظَ: ثامنا
 وهكذا قد يكون أنه ،حلق شيئًا من رأسهة أخرى ويرمي بع يأِتثُم ،من رأسه

يحلق الرأس ِفي أربع عرم،وهذا جهل وم الفَخلَ،رعة للش مي عا من د أنَّهأحد 
 ،واوبتجب عليهم أن ي الذين يفعلون ذلك يإنَّ لذلك فَ؛هنعابقني صسلمني السمالْ

  .وباهللا التوفيق
 

 

 

 

 

 

 

J@J@J@J@J 
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]٢٤٥[ع ناِئ عالَ قَل ةَشت :$حججنا مع  ِبيفَأَ فَجالنضنا يومالن ِرح، 
  ، اهللا  ولَسا ر ي :  تلْقُ  فَ،هِ لِ ه أَ ن مِ لُج الر يدرِ ا ي ا م هن مِ جالنِبي     ادرأَ  فَ، ةُيفِ  ص تاضحفَ
 .ِرح النمو يتاضفَ أَدا قَهن ِإ، اهللاولَسا ري: واالُ؟ قَيا ِهنتساِبحأَ: الَ قَ.ضاِئا حهنِإ
  .#واجراخ :الَقَ

الَقَ$ :ٍظفْي لَِفو  ِبيجالن: قْعرافَطَ أَ،ىقَلْى حتي ومالن يلَ؟ ِقِرح: نعالَ قَ،م :
 . #يِرِفانفَ

<|†�Ö] 

J   ْموضوع الديث  ح: ت م الطَّ حريوى الْلَاف ع ائضح، وم  نع ملَن تطف طَم اف   و
 .ى تطوفر حتفَالساإلفاضة من 
J ْالمفرتاد: 

  .استفهام إنكاري: أحابستنا هي
قْعىر :ذكر ابن دقيق العيد له ثالثة ماٍنعى أنَّلَ بعد أن ذكر اتفاقهم ع 

"قْعرتكتب بألف التأنيث الْ"ىقَلْى ح مقصةور،وم عنقْى عأي، دعاء عليها:ىر : 
قَعرا اهللاه،قَ أو عقَر وماه،أو ج عا ال تلدلها عاقر.  

 أو ،ا بوجع ِفي حلقهاهابى أصعنم أو ِب،اعرهلق شى حعنمِب: #ىقَلْح$: ولهق
حلق قومها بشؤمهاجعلها ت.  
J ْالمعنى اإلجياِلم : 

أخربت عِبي   أنَّل ةُائشكَ ذَجالنرص كان  وأنه ،ةفييريدمنها ما ي ريد 
الرِإ$:  فقيل له، من زوجتهلُجنهاِئا حأَ :الَقَ فَ.ضاِبحستِب. #انمالْ أنَّ:ىعن حائض 

والنفساء ال يوز لَجا أن تطوف بالبيته . 
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J ْفقه الديثح: 
وز لواحدة منهن جائض والنفساء ال يح الْديث أنَّحا الْذَذ من هؤخي: أوالً

ى تطهر وتتطهرأن تطوف بالبيت حت.  
ا هإن فَ؛اف اإلفاضةو طَتافَض إن كانت قد طَائح الْذ منه أنَّؤخي: ثانيا

يوز لَجألنه قد عفي عنها ِفي طَ؛ا أن تنفره واف الواعد.  
 ؛ اف اإلفاضةو تطف طَمائض أو النفساء لَحذ منه إن كانت الْؤخي: اثالثً

فإنه يلَجب عيها أن تبقى حتى تطهأَ$:  لقوله؛ وتطوفراِبحستيا ِهن#.  
وقد سبأن ذكرت عن بعض الفُق ضلَالء من عموهو ابن تيمية -ة اء السن

 ،ي حنيفةب أِبذهم وأخذ ِب،ائض تستثفر وتطوفح الْى بأنَّ أنه أفت- اهللارِحمه
وإن كان هو ما ألنَّ؛الف للنصخنظر الز انَن الذي كان فيه كَمالر ل إذا انفرد ج

ى أفت فَ، واستعبدوا امرأته، وأخذوا ماله، الطرق فقتلوهاعطَّقُة اجتاحه ملَحعن الْ
  .نهمة ِفي زائد كانت سالَِّتية اجذه الفتوى نظرا للحهِب

ا اآلن فليس هناك من هذا الْأموالْ-ر طَخحلذلك فإنه ينبغي ء؛ شي- هللامد 
يث رتجب عليه أن يفاضة ياف اإلوت امرأته قبل طَاض وح،ةملَ ِفي حاَء جن مأنَّ
ى تطهر وتطوفحت،الَِّتيال فيه ما قيل ِفي الفتوى قَ وال يس الْ ألنَّ؛تقَب طُخة ور

اآلن غري موجوالْ-ة ودحمهللاد -،ا أن  ومعظم الناس من أهل البقاع البعيدين إم
 وأرجو ،ي هذا رأ، وسيعود ِفي مثل ذلك،ادما ِفي طائرة أو ِفي مركبيكون قَ
أنه الصابو،والو ى الْلَاجب عمطوف أن يتعره فَاون معه ِفي تعديل ميقات س

 .قفِّوم واهللا الْ،ةوررذه الضهِل

J@J@J@J@J 
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]٢٤٦[ عنع ِدب ِناهللا بع ِمأُ$: الَ قَب اٍسبرالن نْ أَاسآِخونَكُ ي ر 
عِهِدهالْ ِبمبأَالَّ ِإ،ِتي نهفِّ خفالِْن ع مالِْةأَر ِضاِئح# . 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح: ووب طَجواف الودلِّى كُلَاع عح اجم ا عا الْدرأة م
  .ائضحالْ

J ْالمفراتد: 
  .غريه إذ ال آمر ِفي عهده  ؛ج النِبي   واآلمر هو  ،بالبناء للمجهول    :  الناس   رِمأُ

  .وجرخ عند الْ:أي: #مِهِده عرآِخ$: قوله
  .ةعب الكَ:اد بهرم الْ:بالبيت
   .استثناء: إال أنه
فِّخعن الْف رأة الْمأبيح لَ: أي:ائض ح ا الْهخولَ،وجر جب عليها أن تبقى  م ي

  .اعداف الوومن أجل طَ
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
خرب عبدي اس أنَّاهللا بن عبجارع  الشأم لَّ كُرح أالَّاج ي ى خرج حت

طُيإالَّ، بالبيتوف في عن الْ أنه عرأة الْمائض والنفساء أن تبقى واحدة منهن ح
  .ت لإلفاضةافَاع إذا كانت قد طَداف الوومن أجل طَ
J ْفقه الديثح: 
 واألمر ،اع لألمر بهداف الوووب طَجديث وحا الْذَذ من هؤخي: أوالً
 وفطُخرج قبل أن ي أن ياج لكل حجارع  والنهي من الش،وبجويقتضي ال
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د مافعي وأح ومنهم الش،ورمهجاع الْداف الوووب طَج إلَى وبه وقد ذَ،بالبيت
  .ا األمرذَه ِل،ةافَّديث كَحومن تبعهم وأهل الْ

الَوخلظاهري  داود االَ وكذلك قَ، بعدم وجوبهالَقَالك فَف ِفي ذلك م
 :افظ ابن حجرح أنه قال الْ إالَّ،ة ال يلزم بتركه دمبوا إلَى أنه سنهنذر ذَموابن الْ

  .قح وهذا هو الْ،اجب لألمر بهنذر أنه وم البن الْ"األوسط" الذي رآه ِفي إنَّ
 بدونه د أحجرى خت فم؛ذا األمرهاع واجب ِلداف الوو طَإذا قلنا بأنَّ: ثانيا
 ثُم ، فرجع وعمله،مرحود الْدخرج من ح وإن نسيه فذكره قبل أن ي،لزمه دم

خر؛جى ما عليه اعترب قد أد،لكن إن ت اوز الْجحم لَريرجعم ،وو جعليه دمب . 
ر يوما أو بعض فَس عن السبح انثُم ،اعداف الوو طَاجح الْافإذا طَ: اثالثً

  .وب اإلعادةج عليه وونَرور أهل العلم يمهإن ج فَ،يوم
أنَّ: ارابعم طَن طَاف واف الواعد، ذَثُم هبكَّ إلَى أطراف مة كالعة زيزي

يئًا من    س ش ب ح فإنه اذا ان     ،والرصيفا وما إلَى ذلك من األطراف البعيدة كالشرائع أيضا             
 ثُم ،اعدالواف و طَ اف  طَج النِبي     لك أنَّ ى ذ لَ والدليل ع    ، ال تلزمه اإلعادة     ؛الوقت 

رجعكَ إلَى مانه ونام نومة حتى جاءت عن وعبد ةُائشمحأذن بالرحيل فَ،الر.  
اخاهللا أنَّ :امس Tفَّ خفن الْ عرأة الْمائضح،فعفا عنها من االن اس حب

ب ذها مذَ وه،ت قبل ذلكاضخرج إذا كانت قد أفَا أن ته وأذن لَ،افوللطَّ
ر بن م وع، وزيد بن ثابت،رم ابن ع:فلَف ِفي ذلك من السالَ وقد خ،ورمهجالْ
  .ياب طَّخالْ

وا ِفي ذلك لَفُالَولعلهم حني خمِبي فو  يبلغهم ععن الْجالن وِم،ائضح ا م
ى ذلك أنَّلَيدل عز يدبن ثابت وابن ع مر رجِلوا عن قَعاهم،لَ ولعله حني بغا هم
ور ِفي عذُ فهو م،يى توفِّ يبلغه ذلك حتماب لَطَّخر بن الْم علَّع ولَ،جالنِبي إذن 
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ائض والنفساء ليس عليها حرأة الْم الْى أنَّلَاع فيما بعد عم انعقد اإلجثُم ،ذلك
  .اعداف الووأن تبقى من أجل طَ

ساختلف أهل ا: اادسلعلم ِفي العمهل لَ :ةرها طواف و؟اع أم الد  
فمنهم منأى طَ رواف الودى الْلَاع عموإجراًء له ِفي ، أخذًا بالنص؛مرعت 

عوم النسكنيم،ومنهم م بأنَّالَ قَن ا النص ِفي الْذَ هحج،فهو ال ي تناول العمةر، 
فلم يوجبوهى الْلَ عمي أنه الْلذي يظهر ِل وهو ا،مرعتقح،وي تن ذلك من بعض بي

اسروايات حديث ابن عب،وهي الر أخرجها مسلم بلفظالَِّتياية و  :$ اسكَانَ الن
 ال ينِفرنَّ أَحد حتى يكُونَ آِخر عهِدِه  :ج فَقَالَ رسولُ اهللا ،ينصِرفُونَ ِفي كُلِّ وجٍه

#ِبالْبيِت
)١(.  
م يتناوله        لَ فَ، خرج عن البيت     ي م مر لَعت م  الْ  أنَّ :أخذ  م ا يدل على صحة هذا الْ         م ومِ 

  ن ديث م  ح ا تناول الْ    م وإن  ،لي فيه   ص وي ، مر هو بالبيت يطوف به         عت م الْ  ذلك ألنَّ  ؛النهي  
 .التوفيق وباهللا   ،ادع وى قبل أن ي   ن نصرف من مِ اج الذي ي    ح  وهو الْ  ، بعيدا    انَكَ
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 ،جحمسلم ِفي كتاب الْو، )١٧٥٥(رقم  ،اعداف الوو طَ: باب،جحالبخاري ِفي كتاب الْ) ١(
اود ِفي كتاب  دووأب، )١٣٢٧(رقم  ،ائضحوطه عن الْقُاع وسداف الوووب طَج و:باب
 ،اعد الواف و  طَ: باب،اسك ن م ِفي كتاب الْ   هاج وابن م ، )٢٠٠٢(رقم  ، الوداع :  باب  ،اسكن مالْ

،  )١٩٣٢( رقم   ،اعد اف الو  و طَ : باب ،اسكن مارمي ِفي كتاب الْ     والد  ، )٣٠٧١،  ٣٠٧٠(رقم  
جرأة: باب، والترمذي ِفي كتاب الْحاَء ِفي الْما جحيض بعد اإلفاضةم٩٤٤(رقم ،  ت.( 
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]٢٤٧[ عنع اِهللاِدب ِن بع مالَ قَب ر: $اسنَأذَتالع باسب نع الِْدب ِبِلطَّم 
رنْ أَج اهللا ولَسِب يِبيت لَةَكَّم اِليِمي ى ِمنأَن قَ ِسِلجلَنَِذأَ فَ،ِهِتاي ه# . 

<|†�Ö] 

J    ْموضوع ال اإلذن لِ  : ديث حمن له ح ة تتعلق بالْ    اجج والْ حح الْاج ِفي  جبيت م
 .ىنِمبيت ِبم وإعفائه من الْ،ةكَّمِب

J ْالمفراتد: 
   لَ طَ:أي :  اس استأذن العبِبي    اإلذن من  بأنَّ جالن  ي بِ بيت  الْة لسقي كَّمحاج ج ،  

  .فأذن له
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
 ؛هماِتاج بل هو أهم ح،اججحات الْاجة من حاجم حمز السقي بزانَا كَملَ

 ؛ي أيام التشريقاِليى لَنِمبيت ِبم أن يأذن له ِفي ترك الْجالنِبي  من اس العببلَطَ
  . فأذن له ِفي ذلك،اججحلكي يقوم بسقاية الْ

J ْفقه الديثح: 
واجبا  يكن م ولو لَ،اجبى ونِم ِببيتم الْديث أنَّحا الْذَذ من هؤخي :أوالً

اس ِفي الْما استأذن العببيت ِبمةكَّم،لَ فاستئذانه يدل عى الووبج. 
ِبي أذن : اثانيجالناس أنَّ للعبي ِببيت ة ِلكَّمصلَمة الْححاج هل هو إذن ج

  ؟اس فقط أو أنه للعب،اسة العباجحة كَاج له حنمعام ِل
ة تتعلق اج له حن ملِّام ِفي كُ ذلك عأنَّ :جحرم والْ،قوالن ألهل العلم

ن أو ما الزذَة ِفي هاج له حنم فَ،اة أيضاع أذن للرجالنِبي   ذلك ألنَّ؛اججحبالْ
ات وأصحاب يشفَستماج كالعاملني ِفي الْجح أو الْجحة الْحصلَمغريه تتعلق ِب
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األوتوبيسات الذين لو توقفوا ألضذلك ِبر صلَمة الْححاج والْجج وما إلَى ذلك ح
كل ذلك يبيح التخلف عن الْ،ذه األمورمن ه ِمبيت ِبمنى ما ديقوم ِبام صلَمة ح
للحوالْج حاجج. 

 ؛اتاجحة من هذه الْاجى من غري حنِمبيت ِبملف عن الْخ تن مأنَّ: ثالثاً
افإنه قد ترك واجب،ليه بتركه دمجب ع وي.  
ارابع :يشتكي أقوام أنهم بحا ِبثوا فلم يِمجدوا مكانىن،لَ وعا فقد ذَى ه

أفتلَى هيئة كبار العالْاء بأنَّم اج الذي لَحما بعد البحث يفإنه يلصق ؛جد مكان 
 �هللا  وا،ا ما يستطيعذَ وه،ى ويسكننود ِمد خارج حانَة وإن كَيمخة بالْيمخالْ

لِّكَال يا ما هو فوق استطاعتهف عبد  . 
خاامس :مترك الْن ؛ األحوط ذلك؟ فهل يلزم بدم؛بيت ليلة واحدةم 

ولكونه قد ترك وا من واجبات الْاجبحفيلزمه نصف دم  وإالَّ،ج -ينظر  :يعِني 
 .قفِّوم واهللا الْ،-للقيمة ويدفع نصفها
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]٢٤٨[و عنأَ- هي:ع نِن ابع مالَ قَ-ر: $جمع  ِبيجالنب يالْن مِبِرغ 
الْوعِباِءش جلِّكُ ِل،ٍعماِح وِمٍةد نهقَا ِإمةٌام،لَ ومي سبحب ينهام،الَ وِرثْى ِإلَ عاِح وٍةد 
 .#امهنِم

<|†�Ö] 

J ْموضوع الالْ: ديثحمع بني الْجغرب ماء بالْوالعشمةلفَزد. 
J ْالمفراتد: 
ون معجت الناس يا ألنَّ إم؛معايت جم وس،ةلفَزداد به مرمالْ :#ٍعمجِب$: قوله

 هرة أقَلفَزدما اسم ِلذَه فَ، أو لغري ذلك،اهاء اجتمعا ِبو آدم وحا ألنَّ وإم،اهِب
الشرع كاألسأقَالَِّتياء م راه،وهي ع ة وِمفَرى وغري ذلكن.  

اء  غرب والعشم لكل واحدة من الْ:أي: #ةٌامقَا ِإمهن ِمٍةداِح ولِّكُِل$: قوله
ا أذانا مه لَنَاب أنه أذَّو والص،ديثحا الْذَم يتعرض له ِفي هلَا األذان فَ أم،إقامة
  . واحدة منهمالِّ لكُام وأقَ،واحدا

 ، غرب والعشاءمالة نافلة بني الْ صلِّص يم لَ:أي: #امهني بحبس يملَو$: قوله
لَ: أي،ثر واحدة منهماإى لَوال ع يتبع واحدة منهما بصالة نافلةم .  
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
خرب عبدي اهللا بن عِبي   أنَّبر مجالنج مبني الْع مغرب والعشاء جمع 
 لكل واحدة ام وأنه أقَ،م تقديعمصر ج بني الظهر والععما أنه جم كَ،تأخري

 . امل بينهما وال بعدهنفَّت يم وأنه لَ،قلةستة ماممنهما إقَ
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J ْفقه الديثح: 
غرب والعشاء ِفي ممع بني الْجة الْوعيشرديث محا الْذَذ من هؤخي: أوالً

ملفَزدة جع تأخريم.  
هل هذا الْ: اثانيمع من أجل النسكج،؟رفَ أو من أجل الس  
 أبو حنيفة إلَى أنه من أجل به وذَ،رفَور إلَى أنه من أجل السمهج الْبهذَ
 يأمر م لَجالنِبي  وكون ،ر مطلقًافَمع ِفي السجل بالْقُ يم وذلك ألنه لَ؛النسك
كَّأهل مة باإلتوبصالة كل فَ،امم ؛ ِفي وقتهاةريضذَ ها يدالْى أنَّلَل ع مع ِفي ج

عفَرة ومة ِللفَزدمة النسكصلح.  
ِحجد الْوإذا تأملنا نكمة فيما شرعه اهللا ِفي صا لوقت ذَالة ها اليوم توفري

 ليتفرغ ؛مع تقديممع بعرفة جج الْانَكَ فَ،ةفَرة عشي وهي الذكر ِفي ع،العبادة
  .ةشيذكر ِفي هذه العاج للحالْ

ا جوثانيمعه ِفي مالفَزديشتغل الْ لئالَّ؛ة تأخري اج بأداء صالة الْح؛غربم 
  . إليهالَصمع تأخري إذا وة جلفَزدم ولتكون صالته بالْ؛ليتوفر له الوقت

اج بنوافل العبادة وهو حى ال يشتغل الْلِّ بعدها وال بينهما حتص يمولَ
ة النسك حصلَ علة ما أنَّذَن من هبي وقد ت،ا زال ِفي عبادةوهو أيضا م ،متعب

 . معنيجظاهرة ِفي الْ
ى وإقامة ع أذان لألولَمع للجرشديث أيضا أنه يحا الْذَذ من هؤخي :ثالثًا

  .ورمهجب الْذها هو األرجح وهو مذَ وه،التني واحدة من الصلِّلكُ
ارابع :يذ من قولهؤخ :$لَومي سبحب ينهام،الَ وِرثِْإى لَ عاِح وِمٍةد نهأنَّ.#ام  

وال يشرع لَ، النافلة ال تشرع هذه الليلةالةَص ا قيامه . 
اخالف ِفي األذان للفائتةِخى الْ وأجروا ِفي األذان لألولَ:قال ابن دقيق العيد :امس.  
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ى ة نومهم حت لقص؛ن للفائتة بنوم أو نسيانؤذِّه ي أن:حيحالقول الص: وأقول
 ؛ش على الناسوش األذان يانَ لكن إذا كَ،نأذَّ فَ بالالًر أمثُم ،سمت الشعلَطَ
 .فضنخن بصوت مذِّؤليفَ

سلَمن حبسه السري فَ: اادسم يتكَّمن من الوصول إلَى ملفَزدة قبل مصف نت
معا اء جغرب والعشمي الْلِّصزل ويصف الليل أنه يننترب م يلزمه إذا قَ فإنه؛الليل

 وإن ،انَان كَكَ أو ِفي أي م،ةلفَزدة أو بأطراف مفَر ذلك بعانَاء كَو س،وقصرا
 ، صالة العشاء ينتهي وقتها االختياري بنصف الليل ألنَّ؛ممتيلياًء فَجد م يملَ

 .  وباهللا التوفيق،اا وقتا اضطراريه وقتا لَوبقية الليل يكون
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]٢٤٩[ع ي قَِب أَنتاَألةَاد ناِرصنَّأَ$ :ير ولَساهللا خ رجح فَ،ااج خروا ج
معفَ،ه صرِمةًفَاِئ طَف نهيِهِف- مأَم و قَبتةَاد-،الَقَ و :ذُخالْلَاِحوا س بِرحح تلْى نيِقت. 
ا منيب فَ،مِرح يملَ فَةَادتا قَ أبالَّ ِإ،مهلُّوا كُمرحوا أَفُرصا انملَ فَ،ِرحب الْلَاِحوا سذُخأَفَ
همِس ييذْ ِإونَرأَ روا حمرو فَ،ٍشح حأَلَم و قَبتةَادى الْلَ عحفَِرم قَعِمر نا أَهاتان ، 
ا ا منلْمح؟ فَونَمِرح منحن وٍدي صمح لَلُأكُنأَ: انلْ قُثُم ،اهِمح لَنا ِمنلْكَأَا فَنلْزنفَ
ِقبِمي لَن ِمحأَ فَ،اهدكَرنا رفَج اهللا ولَس لْأَسناهع ِل ذَنِم:الَقَ؟ فَك كُنأَم حأَد مره 
  .#اهِمح لَن ِميِقا بوا ملُكُفَ: الَ قَ.الَ :واالُ؟ قَاهيلَ ِإارش أَوا أَهيلَ علَِمح ينْأَ

ي ِرِفووالَقَ$ :ٍةاي: لْهم كُعِمم نهش لْقُ؟ فٌَءيت:ن عفَ.م نلْاوتالْه عضِملَكَأَ فَد ناه# . 

<|†�Ö] 

J   ْموضوع الالْ  أنَّ:ديث  ح  محرم يحرم  عليه ما ص ه بنفسه   اد،أو ص اده حرم م
  .اللٌ ألجلهه حاد أو ص،غريه

J ْالمفراتد: 
 حج إالَّ يم لَجالنِبي  نَّإ إذ ؛ا بالوهمذَى هلَوا عمكَح: #ااج حجرخ$: قوله
ِفي السنة العة بعد الفتح بسنتني وبعض الثالثةاشر،لَ وعا فيحمل قولهذَى ه :

$حااج#.الْنَّإ إذ ؛ى أنه أراد االسم اللغويلَ ع حقصد بيت اهللا الْج حام ألداء ر
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ا  هذَ،ةغا لُجى حمسى هذا فاالعتمار يلَ وع،ةرما أو عج حانَاء كَو س،النسك
 . فيحكم على قائلها بالوهم وإالَّ،توجيه هذه الكلمة

ى ت حِرحب الْلَاِحوا سذُ خالَقَ و،-ةَادتو قَب أَميِهِف- مهن ِمةًفَاِئ طَفرصفَ$: قوله
لْنقِ تأي  ، فصرف :قوله  : # ي : ح ائفَ ل طَ و      ِبي   وذلك أنَّ  ،احل  ة منهم إلَى طريق السج الن 

 . صدهونَريدان ما يكَشركني قد اجتمعوا ِفي ممة من الْائفَ طَبلغه أنَّ
 ،ةادتقَي انت مع أبِ   كَ الَِّتي ميع الرفقة    ج:أي : # مهلُّ وا كُ مر حوا أَ  فُ رص ا ان م لَ فَ$: قوله  

 .حرم يملَ أبا قتادة فَإالَّ
 ،ة حمر مستوحشة بطبيعتهاحشيحمر الوالْ: #ٍشحا حمر ووأَ رذِْإ$: قوله
اللٌ دون الْوهي حر األهليمةح.  
  .حمروهي األنثى من الْ: ا أتانرقَعفَ

ا وا ملُكُفَ: الَ قَ.الَ :واالُ؟ قَاهيلَ ِإارش أَوا أَهيلَ علَِمح  ينْ أَهرم أَدح أَمكُنِم$: قوله
ِقبِمي لَن ِمحي هذا إشارة إلَى أنَّ وِف.#اهم منع اإلباحةا سأل عنه هو الذي ي. 

 .ةابط يد الدسفصل الذي ِفي وم ما فوق الْ: أي،هو الكتف :العضد
J ْالمعنى اإلجياِلم : 

افَحينما سِبي  رجالنفَ سره للحيبيةد،وكان يقصد الع مفَ،ةر خرجم ا عتمر
ة من اعم فأرسل ج، لهونَدصرتر يح قوما بساحل الب فبلغه أنَّ،ديهومعه الْ

الصحة الكتشاف الْابخرب،وص دالع ي  وِف، فأحرموا وبقي أبو قتادة،و إن كاند
أثناء طريقهم وجر وحشدمفَ،وا ح حأبو قَلَم تادفأكلوا ،ى واحد منها فقتلهلَة ع 

  ، ج  اهللا  ولَ سوا ر  دج ى ووا حت   ار  فأخذوا بقيته وس       ، عندهم شك     لَ ص حثُم   ،منه  
 .  فكلوا:الَ  قَ. ال :الوا   قَ؟ إليها  ار  أو أش  ،ايه لَ حمل ع  ن ي  أ هر أم د هل منكم أح    :م هألَ سفَ
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J ْفقه الديثح: 
● يؤخا الْذَذ من هحديث عدة مائلس:  
 يقصد م لَنا م أم، قصد النسكنى ملَ عجب اإلحرام إالَّأنه ال ي :أوالً
  .حرم ولذلك كان أبو قتادة غري م؛جب عليه فال ي؛النسك

اثاني :يؤخذ منه تحريم الصى الْلَيد ع؛حرممىالَ لقوله تع :﴿   
 .]٩٦:ائدةمالْ[ ﴾   

  .اءزج عليه الْبج و؛امدا عر شيئًا من صيد الباد صن مأنَّ: ثالثاً
 : حرم على ثالثة أقوالماختلف أهل العلم ِفي صيد الْ: رابعا
ور عن بعض ذكُا مذَ وه، صيد ألجله أو الوع مطلقًامن أنه م:أحدها -

كَ،فلَالس كَا ذَمذلك ابن دقيق العيدر ،وهو مأثور عن ع ي طالب بن أِبلي، 
 ".ةدالع"ي ِفي اِننع ذلك الصركَا ذَم كَ،بوعثمان 

 ،لي بن جدعانند ع ِفي السى أنَّلَت عحة إن ص هذه القصإنَّ: وأقول
 الذي ارثح  الْ ة تشري إلَى أنَّ    القص  إنَّ ثُم  ،ان إن كان هو فهو ضعيف       وعلي بن جدع   

ا على ماستقبل عثمان حني علم أنه يريد الْ ةَكَّكان أمري حأي- فلقيه بقُديد ،ج : 
 انَى أنه كَلَا عذَ هلَّد فَ،حجل وطعام ومعه شيء من الْ،-على مرحلتني أو ثالث

ديث ح ِل؛حرممى الْلَ عامر فهو ح؛حرمم ألجل الْيد وما ِص، من أجل عثمانيدِص
خرج عن القول ا القول ال يذَ هى أنَّلَن عبيت فَ،ية الذي سيأِتامالصعب بن جثَّ

  .حيح فيما أرىى الصلَي عالثاِن
اء  و س،ه هو أو صيد ألجلهادحرم إن صمى الْلَوع عمنأنه م: يالقول الثاِن -

 وإسحاق ،دم وأح،افعي والش،ب مالكذه وهو م: قال،إذنه أو بغري إذنه بانَكَ
جثامة  عب بن    وحديث الص  ،ي قتادة   حديث أبِ   :ه ل  دلي ،-ديث ح وأصحاب الْ   : وأقول -
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 . ي بعد هذاالذي سيأِت
 وإن كان ،رمأنه إن كان باصطياده أو بإذنه أو بداللته ح: والقول الثالث -

  .محر يمعلى غري ذلك لَ
ى لَحرما ع كان م؛ ألجلهيدي والثالث أنه إن ِص الفرق بني الثاِنإنَّ: وأقول
 يد إذا ِصحرم إالَّى القول الثالث فإنه ال يلَا ع أم، يأذنم أذن فيه أو لَ،يالقول الثاِن

  .الفرقا الذي يظهر أنه هو ذَ ه،حرم فال ي؛ لكن بغري إذنه،ا لو صيد ألجله أم،بإذنه
 عليه حديث لَّ وقد د،حيح الذي تؤيده األدلةي هو القول الصوالقول الثاِن

ِبي  عن ،�ابر جقَالَجالن  :$ دصي أَو وهِصيدت ا لَمم مرح متأَناللٌ وح لَكُم رالْب ديص
لَكُم#

)١(.  
اخالْي قتادة أنَّيدل حديث أِب: امس محرم إذا أشى الَإ اريد للحالل أو لص

لقوله؛رم عليهأعانه عليه بشيء ح : $أَلْه شلَ ِإارأَِهي حِمد كُنالَ:واالُ قَ؟م # .وقد ورد 
 منه طَقَس فَ،هحم وأخذ ر،هسر فَكب أبا قتادة رديث أنَّحِفي بعض طرق هذا الْ

ناولوِن: لرفقتهالَقَ فَ،ن ركبأوط بعد الس ف.وطي الس أبوا فنل فأخذهز، ثُم 
رفَكب شدرى الْلَ عما،حفقتل منها أتان .  

ساادس :تدل الرولَايات عى أنِححم ذلك الْم أكلوا من لَهارم، ثُموا فتركوا كُّ ش
أكله حتجي ِبى يلتقوا بالن،ى أنَّلَ وفيه دليل عاالجتهاد ِفي ز جنه مج ائز . 

                                                 

اود ِفي  دووأب، )٨٤٦(رقم  ،حرميد للم ِفي أكل الصاَءا ج م: باب،جحالترمذي ِفي كتاب الْ) ١(
اسك نوالنسائي ِفي كتاب م، )١٨٥١(رقم  ،حرميد للمحم الص لَ: باب،اسكنمكتاب الْ

 ).٢٨٢٧(رقم  ،اللحقتله الْيد فحرم إلَى الصم إذا أشار الْ، بابجحالْ
بعد البحث ِفي الكتب الْمذكورة لَم يوجد مخرجا ِفي صحيح األلباِني، وهذا يدل على أنه  

 ).النجمي. (ضعيف إال أن معناه صحيح لألحاديث الصحيحة الَِّتي تفيد هذا الْمعنى
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سم: اابعا ذكر من امتناعهم عن مناولته السالٌّوط دى أنَّلَ عر ج اهللا ولَس 
ا أُنزل إليه  مغَلَّ بجالنِبي  ى أنَّلَ وهو دليل ع،رهمفَم ذلك قبل سهملَّ قد عانَكَ

قَّ وفَ،همن ربهين  أصحابه ِفي الد-لَصوي وسالمه عليهات رب- . 
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]٢٥٠[ ِنعالص ِبعِن بثَّ جاللَّةَام أَ$ :�ي ِثينأَه هلَى ى ِإد ِبيِحجالن ا مار
وِشحيا وهاَأل ِبوبأَ- اِءوِبو وفَ،-انَد ردهلَ علَ فَ،ِهيمأَا رى ما ِفي وِإ :الَ قَ؛يِهجا  ن
 . #مرا حن أَالَّ ِإكيلَ عهدر نملَ

ِلٍظفْي لَِفو مِر$: ٍمِلسِحلَج اٍرم#.ِش$ :ٍظفْي لَِف وِحق اٍرم#.ٍظفْي لَِف و: 
$عجِحز اٍرم#.  

<|†�Ö] 

J ْموضوع الالْأنَّ: ديثح محرم ال يجا ِصوز له أن يأكل صيدألجلهيد . 
J ْالمفراتد: 
 وهي حالل ،يد أنواع الصة تعترب نوعا منحشير الومحالْ: اارا وحشيمِح

 .ةر األهليمحخالف الِْب
 .ةدينمة والْكَّان بني موفَعران موضع م: #انَدو ِبو أَاِءوباَألِب$: قوله
 هدر نما لَنِإ :الَقَ ؛-زنح من الكآبة والْ:أي- يِهجا ِفي وى مأَا رملَفَ$: قوله

لَعيأَالَّ ِإك نا حرم# .ِلٍظفْي لَِفو مِر$: ٍمِلسِحلَج اٍرم#.ِش$ :ٍظفْي لَِف وِحق اٍرم#. 
ٍظفْي لَِفو: $عجِحز اٍرم#. لَوعى هذا فالرعلى لِّى من إطالق الكُة األولَواي 

  .ىاية األولَوود من الرقصمات األخرى تفسر الْايون الرإ إذ ،البعض
J ْالمعنى اإلجياِلم : 

ِبي ر افَعندما سإلَى الْجالن حج،مع الناس فرحوا ِب وسولعل ،جيئهم 
الصثَّعب بن جةامس ِبي ر فَمع بسفَ،جالن أرادأن ي هديإليه ه ورأى أن ،ةدي 
تقديحم ِح لَمِبي ار وحش إلَى مجالنمن أحسن ما ي ه؛ى إليهدر فَ لكونه ِفي س
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ر ذَاعت فَ، له أكلهيدحرم الذي ِصمحرم على الْحرم ي للميد ما ِصم أنَّ يكن يعلمولَ
  .حرمنيم كانوا مه ألن؛ةديه من قبول الْجالنِبي 
J ْفقه الديثح 

ديث حذ من الْؤخ وي،ديث قبلهحم ِفي الْدقَديث قد تحأغلب فقه هذا الْ
حساالعتذارن ،جهله الْ وتوضيح ما يهدي إن كانت الْمهة ال يبيح الشرع دي

 هدر نما لَنِإ$: جالنِبي  لقول ؛حرجسلم أن تماعر األخ الْشى ملَ حرصا ع؛أخذها
لَعيأَالَّ ِإك نا حرم#.  

 . وباهللا التوفيق
لَّوصلَى اهللا عى نبينا محدم،ِهى آِللَ وعو صِهِبحو ملَّس..  
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 ٥................................................................. الْمؤلفمقدمة
 ١٤...............................................................مقدمة الْجامع

 ١٣.................................................................معةجباب الْ
 ٤٦.................................................................باب العيدين

 ٦٦........................................................باب صالة الكسوف
 ٨٢..............................................................باب االستسقاء

 ٩٣..........................................................وفخباب صالة الْ
J ْكتاب ال١٠٦...........................................................:نائزج 

J ١٥٩............................................................:كتاب الزكاة 

 ٢٠٠..........................................................باب صدقة الفطر

J ٢٠٨...........................................................:كتاب الصيام 

 ٢٣٦......................................................ي السفرباب الصوم ِف

 ٢٦٤...................................................ل الصيام وغريهباب أفض

 ٢٨٦.............................................................باب ليلة القدر

 ٢٩٥............................................................باب االعتكاف



א���
���	م������ <  
٤٥٤ 

J ْكتاب ال٣١١............................................................:جح 

 ٣١٣.............................................................واقيتمباب الْ

 ٣٢٠...........................................حرم من الثيابمباب ما يلبس الْ

 ٣٣٩................................................................باب الفدية

 ٣٤٤............................................................باب حرمة مكة

٣٥٥.........................................................جوز قتلهباب ما ي 

 ٣٥٩....................................................باب دخول مكة وغريه

 ٣٧٩................................................................باب التمتع

 ٣٩٣................................................................ديهباب الْ

 ٤٠٥........................................................باب الغسل للمحرم

 ٤١١.................................................ى عمرةج إلَحباب فسخ الْ

 ٤٤٤.......................................اللححرم يأكل من صيد الْمباب الْ

 ٤٥٣....................................................................الفهرس
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J قَممة عن البيعد: 
ا ِفي مي عغِنست وصاحبه ال ي،احبهد صا ِفي يمي عغِنست ال يبد العانَا كَملَ

 ؛ةضاوعمد الغري بطريقة البيع الَِّتي هي الْا ِفي ي التوصل إلَى م� اهللا عر ش؛يده
لكي يتوواحد من الْلُّل كُص متبايعني إلَى حاجته بطريقة مشريأخذ كل ،ةوع 

منهما العوض عويبذل العوض فيما يشتريه،ا يبيعهم .  
لتلك البيوع  T اهللا لَع ج؛ن أنواعا من البيوعمضت البيع يانَا كَمولَ

ا حتأحكامى ال يصل الضر من الفرد إلَى الْرمجتأو من الْ،عم مجتردفَع إلَى الم.  
 فأباح  ،ة وغري ذلكبِهف والْلَار والسيِخ أحكام الْج ارع الشرروقد قَ

ا  إم؛ةرضما يعلم فيها من الْم أشياء ِلعن وم،ةحصلَما فيها من الْمأشياء من البيع ِل
ى الفردلَع،وإم ى الْلَا عمجتعم،ا وإمِح وهللا ِفي ذلك الْ،ا عليهما معة البالغةكم، 
ة رضما ذلك لدفع  مإن ى عنه فَ   هرعه أو ن   ش ي ما لَ  وم ،ةحصلَ مان الْ م  ففيه ض  عرا شمفَ

حقيقية أو متقَّوةع،٢٧٥:البقرة[ ﴾    ﴿ :ى يقولالَ واهللا تع[. 
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]٢٥١[ عنع ِدب ِناهللا بع مب ر،ع نر أَج اهللا وِلس نذَِإ$: الَ قَها تبايع 
الرلُّكُ فَِنالَجِمٍداِح و نهِخالْا ِبماِريا لَ ممي فَتقَركَا واناِما جأَ،يع وي خيأَر حدهما اآلخر، 
 .#عيب الْبج ودقَ فَ؛كِلى ذَلَا ععايبتفَ

ِفو ي مع ناهيثُدِ  ح يمِ ِك ح حِ ِن ب ام  ز-وهالْ و  الَقَ:  الَ  قَ-ي انِ  الثَّ  يثُِدح ر اهللا    ولُس 
ا مه لَكوِر ب؛انيبا وقَد صنِْإفَ -اقَرفَتى يتح :الَ قَوأَ- اقَرفَت يما لَ ماِريِخالْ ِباِنعيبالْ$: ج
ِفي بِهِعيام،كَنِْإ و تمذَكَا و؛ابقَِح متب ةُكَرب ِهِعيام#. 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الخيار الْ :ديثحجلسم. 
J ْالمفراتد: 
 ، حرف شرط غري جازم"إذا": اريِخاحد منهما بالْل وكُالن فَج الرعايبا تإذَ

ة ملَوج"تبايع الرلُّكُفَ$: وقوله ، فعل الشرط"النجِمٍداِح و نهِخالْا ِبماِري# .جاب و
الشرط وجو،هؤاز جةلَم: "ا لَممي فَتاقَر"ِخحديد لزمن الْ تيفَار بالتقر.  

 ،الح واو الْ"الواو" و.#اقَرفَت يما لَم$: ادفَمتأكيد ِل: #يعاِما جانكَو$: قوله
  .ةالية حملَجوالْ

  :هذا يشمل أمرين: #را اآلخمهدح أَريخ يوأَ$: قوله
أحدهأ:ام ن يكون بينهما خيار ممتد إلَى ما واء الْرجلس كثالثة أيام أو م

  .ما أشبه ذلك
 :جلس بأن يقولما على اآلخر قطع خيار الْمه أن يشترط أحد:يوالثاِن

اختر إمضاء البيع أو ردإذَ فَ.ها حِخ ذلك انقطع الْلَصاري.  
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ا ى ملَ البيع عبجد وقَ فَ:أي: #عيب الْبج ودقَ فَ؛كِلى ذَلَا ععايبتفَ$: قوله
قَفَاتيهلَا ع . 

J ْالمعنى اإلجياِلم : 
شرعجى لسان رسوله لَ اهللا ع -وشرعه حِل وال يشرع إالَّ،ق صلَمةح- 
أنه إذا تبايعالر لُّكُ فَ،النجِخاحد منهما بالْ ويا لَار ممي فَتاختار  ألنه إذا ؛اقَر

أحده؛ا ترك البيعمجاز له الر رضي صاحبه أو لَ، والتركد مي رض.  
أو يخير أحدها اآلخر بأن يقول لهم:اختر إمضاء البيع أو ر وال خيار .هد 

  .لك بعد االختيار
أو يشرط أحدهِخا امتداد الْمار إلَى اليوم واليومني والثالثةي،ذَ وها يسىم 

  .خيار الشرط
نِْإفَ$: ي حديث حكيم بن حزامِفوص قَدا وبينوِرا بلَك هما ِفي بِهِعيأي.#ام : 

الزمة للكذب ة مارسخحق والْم والْ،دق وبيان العيوبالزمة للص الربكة مأنَّ
 . وباهللا التوفيق،والكتمان
J ْفقه الديثح: 
ة خيار وعيشرر وحكيم بن حزام مم بن عاهللا ي عبديثَِدذ من حؤخي :أوالً

 فإذا اختار ،ا عنهقَرفَت يمجلس لَما ِفي الْاما دار ميِخوز الْج وهو أنه ي،جلسمالْ
أحدهما ررضي صاحبه أو لَ، جاز له ذلك؛ البيعد مي رض.  

  .ديثحالْ وأصحاب ،دم وأح،ديث الشافعيحا اقتضاه الْم ِبالَوقد قَ
اة ود رالكًا هو أح م رغم أنَّ،جلسم مالك وأبو حنيفة بعدم خيار الْالَوقَ

  .جلسم ابن حبيب من أصحاب مالك إلَى إثبات خيار الْبه وقد ذَ،ديثحالْ
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● فَوالذين نوه اعتذروا عن عم القول بالْدحلَديث بأعذار مخيا ما يأِتصه: 
أنَّ:ذاراتجه األول من االعتالو مالكًا ر وا الْذَى هديثح،لَ ومل بهقُ ي،ا  وم

داماويه لَ رمإنَّ فَ؛ل بهقُ يا لغريه عن األخذ به ذلك يكون عذر.  
● ويجذَاب عن هذر ِبا العجابنيو : 
يث دح فاألخذ بالْ،ا رأىماوي ال ِب الراهوا رم العربة ِب أنَّ: األولابوجالْ -

متعيلَن عى منص انَ وإذا كَ، عندهحاوي لَ الرمإنَّ فَ؛ل بهقُ يكُ ذلك ال يا ون عذر
لغريه عن عم األخذ بالْدديث الْحورذكُم.  
- الْوجأنَّ:ياب الثاِنو ا الْذَ هحِوديث قد ريفَ،ة طرق من عد ِورمن غري ي 

 األخذ به من طريق رذَّع وت،ديثحول بالْقد ترك القَالك  مانَا كَإذَ فَ،طريق مالك
ت اَءق األخرى الَِّتي جرديث من الطُّحذر ألحد عن األخذ بالْ فإنه ال ع؛مالك

 . من غري طريق مالك
الوأنَّ:ي من االعتذارات الثاِنجه ذَ ها خرب واحد فيما تعوخرب ، به البلوىم 

الواحد فيما تعبه البم لوى يل ذلك الْجعخبر غري مولقب.  
ويالبيع ِم أنَّ:��� اب عن هذا الوجهج ما تعلكن ، به البلوى هو كذلكم 

ذر ا العذَ هإنَّا فَذَى هلَ وع، بل هو يكون نادرا، به البلوىمعا تمسخ ليس ِمالفَ
  .غري صحيح وال مقبول

 الو أنَّ :  الثالث من االعتذارات          جه   ذَ ه   ا حديث مالف للقياس الْ    خ واألصول لي  ج
القيةاسي.  

الْوجوأنَّ:اذَاب عن ه القياس إن ما يصار إليه عند عوليس أن ،م النصد 
 !؟ىوه ال ينطق عن الْن فأين القياس من قول م،تترك النصوص من أجل القياس

 . اريى والثُّراوي بني الثَّس ينما كَذَ هإنَّ
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الوجهأنَّ:ابع الر ا الْذَ هحديث معارض إلجاع أهل الْممة وعملهمدين،ا  وم
  .ةدينمل أهل الْمم عليه عدقَديث يحا الْذَ وه:يعِن ي،لمم عليه العدقَ كذلك يانَكَ

الْوجوإنَّ:اذَاب عن ه ع أهل الْلَم مة دين-بل وعا إذَ-ل غريهممالَ خف 
الن؛صكم عليه بالبطالن ح،وو جاألخذ بالنصب .  

ة ليصرف ويلتمل هذه االعتذارات الْجع ينال م ال أدري كيف ح:وأخريا
 خيار إنَّ و،ول العلةعقُمحيح الْا طالب العلم عن األخذ بالنص النبوي الصهِب
  .والوضوحى اللياقة هنت ِفي مرعي شمكْجلس حمالْ

غنب   ا فيه  ى م لَة عقَفَ عقد الص ي فَ ،فعا ندايعني م  ب تم الْ د قد يكون فيه أح   يع الب إنَّفَ
ضي ِفي البيع وأراد مم الْد من صالحه ع ورأى أنَّ،ايعنيبتم الْد أحركَّا فَإذَ فَ،عليه

الذي ديث حا الْذَى هضقتم وا هذَه و،جلسم ِفي الْاما د ذلك مه لَاز ج؛فسخه
  وز  ج فإنه ال ي    ؛ا خيار   مه ين وليس ب    ، التفرق  تم ى ي  حت تكَا إن س   أم ،جلس  م ِفي خيار الْ  

له الردا لَ مم  يكن ه ن   اك خيار موطشر، ذَ وه ا ِفي م نتِحى الْ هواللياقةة كم.  
ومنر دا الْذَ همه الذي لَكم ليربر رأي شيخه أو إماحمي القول ِبر الْا ذَهديثح ، 

وقد يكون لذلك اإلمام أو الشيخ عذر ِفي عم األخذ بالْدلكن ليس ،ديثح 
ذْللتابع عِفي ترك الْر حديث بعد أن تبإمامه لَت له صحته من أجل أنَّين ملْقُ ي 

  . ذلك نعوذ باهللا من،يغا من الزذَى مثل هلَ عافخ وإنه لي،به
             ﴿: ولقُ ي�واهللا 

  .]٣٦:األحزاب[ ﴾  
               ﴿: ولقُ ي�واهللا 

                        

 إلَى غري .]٢٥-٢٤:األنفال[ ﴾             
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ذلك من النوص الَِّتي توجب طَصاعة الرجول س،وت ذِّحر من مكَ،ة أمرهفَالَخ ا م
 ﴾           ﴿: ىالَ تعالَقَ
  .]٦٣:النور[

ا من باب ذَ ولكن ه،اذَاضع غري هووع موضما الْذَ لإلطالة ِفي ه:وأخريا
لَالتنبيه عى مني ريدون بش تى الوسائل رالْد حديث النبوي من أجل مة رأي قَافَو
 . يزيغ قلوبنا نسأل اهللا أالَّ!!إمامهم

  :حته أمرانيدخل ت #را اآلخمهدح أَريخ يوأَ$: قوله: ثانيا
 كخيار ،جلسما إلَى ما بعد الْدمتار ميِخا الْمهد أن يشترط أح:األمر األول

ثالثة أيام أو يوم أو سات أو ما أشبه ذلكاع،ذَ وهخيار الشرط:ال لهقَا ي .  
 ،ايع فيغلب ِفي البيوعب يانَ أنه كَ:ان بن منقذ حديث حب:والدليل عليه

 ثُم أَنت ِفي كُلِّ ِسلْعٍة ابتعتها . ِخالبةَ الَ:ِإذَا أَنت بايعت فَقُلْ$ :جالنِبي  ه لَالَقَفَ
#ا علَى صاِحِبها وِإنْ سِخطْت فَاردده، فَِإنْ رِضيت فَأَمِسك،ِبالِْخياِر ثَالثَ لَياٍل

ا ذَه فَ.)١(
قَ وقد رأى بعض الفُ،"خيار الشرط" :ال لهقَيهاء أن خيار الشرط يوز ولو كان ج

  .لسنة أو سنتني
ار إلَى يِخم استمرار الْدار عختا اآلخر بأن يمهدر أحخي أن ي:ياألمر الثاِن

  .ار قطعهخت بل ي،جلسماية الْهِن
 ؛ى ذلكلَ فإن اتفقا ع.#را اآلخمهدح أَريخ يوأَ$ :قوله: ���ا القول ذَهويستدل ِل
 .اريِخانقطع بينهما الْ

ات إلَى اريِخاء الْهقَ الفُد وقد ع، تذكر كخيار العيبماك خيارات لَنه: ثالثًا
 .ةانيمثَ

                                                           

)١ (ابن م الْ: باب  ، ِفي كتاب األحكام    هاج ح لَجر عى مرقم   ، يفسد ماله  ن )و  ،)٢٣٥٥ حينه األلبانِ  س. 
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جلس ميار الْخ ِلمنِهياق يعد رفَ الت أنَّ.#اقَرفَتى يتح$: ذ من قولهؤخي :رابعا
ا لَممكُ ينبقصد إن ةَ أَنْ $: ج لقوله ؛ائههيشخ هاِحبص فَاِرقأَنْ ي ِحلُّ لَهال يو

ِقيلَهتسي#
)١(.حصل من أحد الْ وهل الفراق الذي يمتبايعني بقصد عم اإلقالة هل د

حل نظر وخالف  وهو معصية هللا أم ال؟ هذا ماما دجلس ممار الْيِخيعد قاطعا ِل
لَبني العاءم. 

ا مت كَنِْإ و،امِهِعيا ِفي بمه لَكوِرا بنيبا وقَد صنِْإفَ$ :ذ من قولهؤخي: خامسا
 ذَ كَوب قَ ِحا مت ب  ةُكَر ب ِهعِ ي ا      $ :ي رواية   وفِ .# امحا ِربحبرى أَنْ يسقَ    ،فَعحميكَةَ    وراا بِعِهميب#

)٢(. 
يأنَّ:ذ من ذلكؤخ الربكة ِفي البيع م ترلَتبة عالْ وأنَّ،دق والبيانى الص محفيه ق 

 .ذب والكتمانى الكَلَتب عرتان مسرخوالْ
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والنسائي   ،)١٢٤٧( رقم   ،اقَرفَ ت يما لَ ار م ي ِخ ِفي البيعني بالْ    اَءا ج  م:  باب، الترمذي ِفي كتاب البيوع     ) ١(
 ،)٤٤٨٣( رقم ،امِها بأبداِنقَِرتفَبايعني قبل أن يار للمتيِخوب الْج و: باب،ِفي كتاب البيوع

 ،)٦٧٢١(د رقم   م وأح،)٣٤٥٦( رقم   ،بايعنيتم ِفي خيار الْ  :  باب،وأبو داود ِفي كتاب البيوع   
 .الْحديث حسنه األلباِني

 .)٢١١٤( رقم ؟وز البيعجل يار هيِخ البائع بالْانَ إذا كَ: باب،البخاري ِفي كتاب البيوع) ٢(
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]٢٥٢[ع ِب أَنالْيٍدِعي س خِردنَّأَ$: � ير ج اهللا ولَسن هالِْنى ع منِةذَاب 
-ِهوطَي رحالر ثَِلج وبالْ ِبهبِإِعي لَى الرقَِلج نْ أَلَبلِّقَ يبأَه وي ظُنلَ ِإرِهي-و نهِنى ع 
 .#-ِهيلَ ِإرظُن يالَ وِبو الثَّسم لَ:ةُسمالَمالْو- ِةسمالَمالْ

<|†�Ö] 

J ْموضوع الالبيوع الْ :ديثحنهي عنها ِلمما فيها من الغرر. 
J ْالمفراتد: 
 ، الثوب فالبائع ينبذ       ،  منهما إلَى اآلخر     لٌّ وهو أن ينبذ كُ      ،لة اع فَ  صيغة م  : ةابذَ ن مالْ 

  . وال تقليب، وال نظر، وال خيار بينهما،ري ينبذ الثمنشتموالْ
التقليب  م دوطًا فيه ع     شر  بأن يكون البيع م        :# ِهي لَ إِ رظُن  ي و أَ  ،هب لِّقَ ي نْ أَ  لَب قَ$ : قوله  

  .ري لزم البيع وال خيارشتمى نبذ البائع إلَى الْتم فَ،ةعايبموالنظر ِفي حال الْ
  . للثوب بيعا بدون خياركسم لَ: بأن يقول،ة من اللمسلَاعفَ م:ةسالمموالْ
J ْالمعنى اإلجياِلم : 

ر وما يكون فيه ظلم من ر الغعننه مإ إذ ؛م الشرع اإلسالمي وما أعدلهما أعظ
 إنَّ فَ؛بذ أو اللمس بدون تقليب وال خيار وإذا شرط البيع بالن،ايعني لآلخربتمأحد الْ

ذلك من الغرر الذي يمنعهاإلسالم وي اربهح،لَّبطل كُ وية يكون فيها ذلكفقَ ص. 
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J ْفقه الديثح: 
 ،ين البيعنيذَى منع هلَ اتفق الناس ع:-ه اهللامِحر- ابن دقيق العيد الَقَ: أوالً

  .إلَى آخره... ة سالممواختلفوا ِفي تفسري الْ
ا فيهما من مة ِلذَابنمة والْسالمما بيع الْمار إليهما هشم إن البيعني الْ:وأقول

الغرر والض؛ررإم ى الْلَا عمتابايعني مع،وإم لَا عدِهى أحام.  
  .نعهماى ملَاء عملَين البيعني اللذين اتفق العذَالبد من معرفة ه: ثانيا

 فهو عليك ؛ا الثوبذَ هتسم إذا لَ: وهو بأن يقول:ةسالممفاألول منهما الْ
 .  بعد اللمس ك وال خيار لَ،بكذا

 ؛ي ثوِبستم إذا لَ: بأن يقول،ل اللمس بيعاجع هي أن ي: ابن دقيق العيدالَقَ
يغة وله عن الصد وع،ةيغ باطل للتعليق بالص)وهو(فهو مبيع منك بكذا وكذا 

  .’ا. ة للبيع شرعاوعوضمالْ
ة يغ ولكن كون الص، عن صيغةليست العلة هي وضع صيغة بدالً: قلت

ة لع وقد تكون الس،م التقليب والنظردها عوط فيشرر مرنة للغمضتنهي عنها ممالْ
ة راطَخمالْا فيه من    مى اهللا عنه لِ     هيسر الذي ن    م  فيكون البيع شبيها بالقمار والْ             ؛معيبة  

  . وهذه هي العلة،سلم للمسلمموالغش من الْ
 ، البيعبجد وقَ فَ؛سمى أنه إذا لَلَ تفسريها أن يبيعه ع: وقيل:قال :ثالثًا

  .’ا .رط الفاسدالشأجل  وهو أيضا فاسد من ،اريِخانقطع الْو
آل م لكن الْ،سألة وإن اختلفت عن سابقتها ِفي اللفظم هذه الْ إنَّ:وأقول

ا هون ومعرفة صالحها أو كَ،ةلعر للسظَري من النشتممكني الْم تد وهو ع،واحد
مةعيب،ا يوهذا أيض تضمن الغرر.  

ة لمطوي أو ِفي ظُي بثوب م بأن يأِت- اهللارِحمه-ه الشافعي رس وفَ:ابعار
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ام قَسك مموم لَقُ بعتك كذا بشرط أن ي: فيقول صاحب الثوب،اغبيلمسه الرفَ
  .اسد إن أبطلنا بيع الغائب وهذا فَ.النظر

ى لَ عرطَشون البائع د األمر ِفي كَدرت ِفي هذه التفسريات الثالثة ي:وأقول
 وال خيار للمشتري إذا ،نظرال يعا بدون تقليب وري أن يكون اللمس بشتمالْ
وجدرظَ العيب بعد الن،وقد خ رعلى التفسري األول أنه من صور الْج ماةاطَع، 

  .يع الغائبي أنه من بوعلى التفسري الثاِن
حقرة الَِّتي يكون الغنب فيها م ِفي األمور الْةٌائزاة جاطَعم الْ إنَّ:وأقول

ا،فيفًاخكأن تعطي للبائع رياالً، أو ما يكون معلوم غالب أو خ ة رياالتمس، 
  .ي خبزا أعطِن:وتقول

ا األمور الْأمخاطرية الَِّتي يكون الغنب فيها شديد،وله و قعلَ عى نفس من 
قَو؛ عليهعفإنه ال ت وز فيه الْجماةاطَع.  

والدى ذلكلَليل ع:ين وما تدل عليه من االهتمام بالْ آية الدوق وأدائها قُح
 ﴿ :ىالَ تعالَ وقَ،ينات دان بكتابتها إذا كَر حيث أم؛على الوجه األكمل

              
             
  .]٢٨٢:البقرة[ ﴾

 واهللا ،قه فيما يكون فيه غنب عليه إضرار بهري وأخذ حشتم التغرير بالْوإنَّ
الَتعولُقُى ي: ﴿          

 البد فيه من ؛رطَ فالبيع الذي يكون فيه خن إذ.]٢٨٢:البقرة[ ﴾  
  .الرؤية والتقليب والنظر

وهذا فاسد إن أبطلنا بيع الغائب:ا قولأم  . 
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 فإنه جائز ؛يزه عن غريهمبوصف يبطًا نض الغائب إن كان ميع ب إنَّ:فأقول
ا هع لَلَا قد أصبحت السذَي زمننا ه وِف،ةريعسر الش وهو من ي،-إن شاء اهللا-

عالمات تميزاه،الَ كل شيء له عمة محدانَ وما كَ،ةدكذلك فإنه ي وز فيه بيع ج
  . وباهللا التوفيق،الغائب
ا الْأممنة فَذَابمعنأ:ااه ن يقول أحدهنبذ إلَا :امالثَّي أ و.نمنبذ إليك السة لع

 . -ة عيبالع ِفي السدج وال خيار للمشتري إذا و:أي-
نة مضتا مه ألنى عنها إالَّه وما ن؛ةسالممول ِفي الْالقَة كَذَابنموالقول ِفي الْ

للغرر،وج البة للضرر،ومثل ذلك ال ي وجز ِفي الشالَ وقد قَ،ةريعالر جول س :
# وال يسِلمه، يظِْلمه الَ،الْمسِلم أَخو الْمسِلِم$

)١(. 
ي الِْفوالَ$: ديثحارال ِضرو ررض #

)٢(. 
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 ،)٢٤٤٢( رقم ، وال يسلمه،لمسم الْلمسم ال يظلم الْ: باب،صبم والغاِلظَمالبخاري ِفي كتاب الْ) ١(
باب،ي كتاب اإلكراه  ِفو :ي   مني الرج ل لصاحبه إنه أخوه إذا خ٦٩٥١( رقم ، عليه القتل اف( ، 

باب،ة واآلدابلَومسلم ِفي كتاب الرب والص :ت والترمذي ِفي ، )٢٥٨٠(قم  ر،لمم الظُّحري
اود ِفي كتاب  وأبو د،)١٤٢٦( رقم ،سلممى الْلَ ِفي الستر عاَءا ج م: باب،وددحكتاب الْ
 ).٥٦٤٦(د رقم م وأح،)٤٨٩٣( رقم ،اةاخؤم الْ: باب،األدب

)٢ (ابن مباب ، ِفي كتاب األحكام هاج :م نب نقِّى ِفي حه ما ير ِبضرقم ،ارهج )٢٣٤١، ٢٣٤٠( ،
وأح٢٨٦٧(د م(،القَ: باب، ومالك ِفي كتاب األقضية رقم ،مرفقاء ِفي الْض )١٤٦١(، 

 .وصححه األلباِني
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]٢٥٣[ع ِب أَني هرينَّ أَ:� ةَرر الَ$ :الَ قَج اهللا ولَسقَّلَ تكْوا الرانَب،الَ  و 
ِبيعب عكُضملَ عى بِعيب ٍضع،الَ وت ناجواش،الَ وِب يعاِض حِلر اٍدب،الَ وت روا الْصغنم،و ِنم 
ابتاعا فَههوب خِريظَ النرِنيب عنْ أَدي لُحبنْ ِإ،اهِض ريا أَهمكَساه،نِْإ وطَِخ سها ردها واصاع 
 .#ٍرم تنِم

ٍظفْي لَِفو: $هِخالْ ِبوثًاالَ ثَاِري#. 

<|†�Ö] 

J   ْموضوع الديث ح:  النهي عن ب وع قد تكون الْيصلَموتارة ة فيها تارة للفرد  ح
للجموالْ،ةاع مقصمنها ِحود مة الْايقُحوق من الظلم والغرر. 

J ْالمفراتد: 
قَّلَال توا الرلقي هو الْالت: انَكبخرليشتري بأرخص ؛وقوج إلَى خارج الس 

وقبعد أن علم أسعار الس.  
الرانكب :مع راكبج،وهو خ رجم تلقي الْنَّإ إذ ؛ج الغالبخر ماة ليس ش

 .ائزجِب
 وفسره ،فسره بعضهم بالسوم :#وال يبع بعضكم على بيع بعض$: قوله

 .يارِخبعضهم بأنه ما يكون ِفي مدة الْ
 ،يد إذا أثارهجش الص ن:الُقَ ي،النجش هو االستثارة: #واشاجن تالَو$: قوله

  . ولكن ليوقع اآلخر فيها،منا عاليا ال ليشتريها أن يدفع فيها ثَ:اد بالنجشرموالْ
اكن ِفي  وهو الس،رضحاحب الْ هو ص:اضرحالْ: #اٍدب ِلراِض حعِب يالَو$: قوله

  .اكن ِفي البادية هو الس: والباد،ةنديمالْ
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 ؛اشية ذات اللنبم هو حبس اللنب ِفي الْ:الصر: #منغروا الْص تالَو$: قوله
لترد إلَى السظن فيها أنوق على هيئة يا صاحبة لنب كثريه.  
 أيهما أراد ارخت ي، ونظر اإلمساك،د نظر الر:أي: #ِنيرظَ النِريخ ِبوهو$: قوله

 .ةحصلَمإذا رأى فيه الْ
ادته عا كَمرست وهل يكون م،لبحاد استمرار الْرمالْ: #اهبلُح ينْ أَدعب$: قوله

 أم ال؟

  .هذا تفسري للنظرين: #اهكَسما أَهيِض رنِْإ$: قوله
$نِْإوطَِخ سها ردها وا ِمصاعنت ا للتفسري:#ٍرمهذا أيض .  
ي لفظِفو :$هِخالْ ِبوثالثة أيام:أي: #ثًاالَ ثَاِري . 
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
 ،ررح ودفع الضاِلصمى جلب الْلَائما عحرص د يجكيم ح الْارع الشإنَّ

سانَ اء كَ  و     ذلك للفرد أو للج م ة اع،  وقد ن ج ى  ه    عن هذه الب  وع ِلي م    ا فيها من الض ر ر ،  
ات اهللا ولَصفَ-وق قُح رعاية للح   الِ صموز من جلب الْ جا ي م ل ِبما ِفي تركها والع   موِل

 . -وسالمه عليه
J ْفقه الديثح: 
   :من ثالثة وجوه      -ان كب ي الر   قِّلَ وهو النهي عن ت     -ى  ة األولَ   قر ى الفَ  لَ الم ع الكَ    :أوالً 
- كم الفعل الْمن حيث حنهي عنهم.  
  .بيع أو فسادهومن حيث صحة ال -
  .م إثباتهدار أو عيِخومن حيث إثبات الْ -

 ، محريبالت ما  اِلان ع كب ى الرقَّ لَ ت ن مإنَّ  فَ:-كم ح وهو من حيث الْ   -  الوجه األول   
ا  أم، األظهروا هذَ وه،ة للنهيحرية صفَالَخ ألنه م؛امر فعله حإنَّ فَ؛اصدا لذلكقَ
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إن خ رلِ ج حاج    انَ  أو كَ ،ي قِّلَ ة من غري قصد الت     إنَّ  فَ ؛ى الطريق   لَ بيته ع ا ال  ذَ هيل ِفي دخ
التا فيما يظهراعله آِث وال يكون فَ،محريم.  

افعي صحيح  عند الشو وه:قال -ادهس صحة البيع أو فَووه-ي الوجه الثاِن
د نست وم،ادس النهي للفَده أنَّنست وم،بطلاء يملَ وعند غريه من الع،ما آِثانَوإن كَ

ا الفعل بشيء من ذَخل ه وال ي، النهي ال يرجع إلَى نفس العقدالشافعي أنَّ
 . ا هو ألجل اإلضرار بالركبانم وإن،أركانه وشرائطه

ا محيحا لَ يكن البيع صم إذ لو لَ؛ بصحة البيع هو األظهرولَ القَإنَّ: وأقول
جِبي  لَعلَجالن ِخ الْهفَ$: ار ِفي قولهياِحصبلْ السِخالْ ِبِةعلَ فَ.)١(#اِريما جِبي لَعلَج الن ه 
 البيع انَ وكَ،ى البيع وأنفذهلَ عرم ألنه إذا است؛ البيع صحيحى أنَّلَ علَّار ديِخالْ

 . ى ذلك أنه نفذ بيعا باطالًضقت مإنَّ فَ؛غري صحيح
مني   اِلعيث يكونون    ح ان بِ  كب ر بالر ر يث ال ضح ار بِ  يخِ إثبات الْ   :  والوجه الثالث      

عر فال خياربالس.  
جب  ي-وهي رواية صحيحة-ات ايوار ِفي بعض الريِخ إثبات الْإنَّ: وأقول

ى الْلَعف والفقيه الْلَّكَمصري إليهام،وم ال خيار:الَ قَن .الَ فإنه قد خما قَف رره 
ج ارعالش،ا التقرير إذا تأملناه هو ِفي غاية الْذَ وهصلَمةح،وذلك ي دى لَور ع
وجود الغرر والضفَ،رر ِجإن ودالغ رر والضذَ فَ؛ر الذي هو علة للنهيرهو اك 
ود جم ودحيح عول الصالقَ فَ؛ررر وال ضرد غَوج يم وإن لَ،وجب للخيارمالْ
 . علتهع مورد يمكْح الْ:اءهقَ الفُالَا قَذَهوِل ؛اريِخالْ

                                                           

)١ (أبو داود ِفي كتاب البباب،وعي :رقم ،يقِّلَ ِفي الت )٣٤٣٧(،وأح د رقم  م)وصححه ، )٩٢٢٥
 .األلباِني
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  :مسلَكنياء هقَا سلك فيه الفُذَه فَ.#ٍضع بِعيى بلَ عمكُضع بعِب يالَو$: ا قولهأم :ثانيا
 ؛سلمني سلعةمل من الْج وأنه إذا سام ر، تفسريه بالسوم:سلك األولمالْ

فإنه ال يوز لآلخر أن جلَيسوم عى يشتري أو يتركى سومه حت،ا قول ذَ وه
  .ع السوم من اآلخرمند السوم يرج م أنَّ: أي،مالك

  :  فيقول  ،ي آخر واألول قبله يسوم       ويأتِ   ، فيسوم سلعة    لٌجي ر أن يأتِ   :مثال ذلك   
زيادة على سوم األول      .ا أنا أسوم بكذا      ذَه ،  ذَ ه وأصحابهمنوع عند مالك     ا م.   

الْا أميسلك الثاِنم:سلَ فهو مك الشة والْافعيحابلةن،ى لَ وهو أن السوم ع
السوم جائزا لَ مقبل من كان قد سام أوالًمي ، وإنما الْذَا النهي ِفي هديث أن ح

قَيكون البيع قد وِخ فيقول للمشتري ِفي مدة الْعاري:ر دوأنا أبيع منك بأقل ،اذَ ه 
  .ذه الفقرةوجب هممنوع ِبمالْا هو ذَه فَ.أو العكس

وا بيع صصالكية خموخصص من ذلك من منع السوم على السوم وهم الْ
مِبي  لقول ؛ يزيدنوأنَّ،لس والقدحِح ِفي قصة صاحب الْجالن   ِبيقَالَج الن :
 ؟من يِزيد علَى ِدرهٍم : قَالَ. أَنا آخذُهما ِبِدرهٍم: قَالَ رجلٌ؟من يشتِري هذَيِن$

# أَنا آخذُهما ِبِدرهميِن: قَالَ رجلٌ.مرتيِن أَو ثَالثًا
 فأجازوا السوم على السوم .)١(

  . ِفي غريهوهعن وم،ِفي بيع من يزيد
ويمكن أن يرجح قول الشة والْافعيحنا عِخى الْلَابلة قياسطبِخى الْلَة عةطب ، 

#وال يخطُب علَى ِخطْبِة أَِخيِه$ :ديث قَالَحا الْذَ ِفي هجالنِبي  إنَّفَ
)٢(.  

                                                           

)١ (أبو دباب،اةكَاود ِفي كتاب الز :ما ت وز فيه الْجرقم ،سألةم )والترمذي ِفي كتاب ، )١٦٤١
 ، ِفي كتاب التجاراتهاجوابن م، )١٢١٨( رقم ، يزيدنيع م ِفي باَءا ج م: باب،البيوع
 .وضعفه األلباِني، )١٢١٥٨(برقم  دم وأح،)٢١٩٨( رقم ،ةدايزم بيع الْ:باب

)٢ (البخاري ِفي كتاب البباب،وعي :لَ ال يبيع عيع أخيهى ب،وال يسوم على سوم أخيه حت نَأذَى ي 
= 
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 ،ٍمهو جبأَ و،ةُياِوعا مهبطَ خهإن$: يس قَ بنتةُاطم فَهت لَالَوعندما قَ
أُوسالَ قَ.ةُام  ِبيجالن: ع اهصع عضٍم فَال يهو جا أَباِتِقِهأَمع ن، لُوكعةُ فَصاِويعا مأَمو 

الَ لَهلَ فَ.#، ولكن انكحي أسامةال مم يع من ِبيِخ الْجالنطبِخى الْلَة عطبا ذَة ِفي ه
  .)١( يقبل أحد منهمماب لَطَّخ الْ ألنَّ؛ديثحالْ

  ، يقبل  ماطب األول لَخ الْانَإذا كَوز جة تطبِخى الْلَة عطبِخ الْ إنَّ:اُءهقَ الفُالَد قَوقَ
ا إن قُ  أم    بل فإنه ال يوز ذلك  ج،  ورب م  نَّإ  :ال قَا ي       وباهللا التوفيق،جيه   قياس البيع عليه و . 

                                                           

= 

ى ة أخيه حتطبى ِخلَخطب ع ال ي: باب،ي كتاب النكاحوِف، )٢١٤٠( رقم ،له أو يترك
ينكحأو ي باب، ومسلم ِفي كتاب النكاح،)٥١٤٤( رقم ،عد :ت ِخم الْحريطبى ِخلَة عة طب

أخيه حتوِف، )١٤١٤، ١٤١٢( رقم ، أو يتركنَأذَى يي كتاب البباب،وعي :ت م بيع حري
الرجلَل عباب، والترمذي ِفي كتاب النكاح،)١٤١٢( رقم ،ى سومهلَى بيع أخيه وسومه ع : 
مأالَّاَءا ج ي خطب الرجوالنسائي ِفي كتاب النكاح، )١١٣٤( رقم ،ى خطبة أخيهلَل ع، 

 : باب،وعيي كتاب الب وِف،)٣٢٣٩( رقم ، أخيهى خطبةلَل عجخطب الر النهي أن ي:باب
ِفي كَ: باب،وأبو داود ِفي كتاب النكاح، )٤٥٠٢( رقم ،ى سوم أخيهلَسومه ع اهية أن ر

خطُيبالر جى ِخلَل ع٢٠٨٠( رقم ،ة أخيهطب(،وابن م ال : باب، ِفي كتاب النكاحهاج 
يخطب الرجى ِخلَل ع١٨٦٧( رقم ،ة أخيهطب( ،وأحد برقم م)٤٧٢٢( ،الك ِفي كتاب وم

 ،ارمي ِفي كتاب النكاحوالد، )١١١٢، ١١١١( رقم ،ةطبِخ ِفي الْاَءا ج م: باب،النكاح
 .)٢١٧٦، ٢١٧٥( رقم ،ة أخيهطبى ِخلَل عجة الرطب النهي عن ِخ:باب

كتاب   والنسائي ِفي     ، )١٤٨٠( رقم    ،اهة لَ قَفَة ثالثًا ال ن  لقَطَم الْ : باب ،القمسلم ِفي كتاب الطَّ     ) ١(
 ، )٣٢٤٥( رقم  ،ا يعلممخربها بِ  خطبها هل ي  فيمن يالًجرأة ر م إذا استشارت الْ  : باب،النكاح

داود ِفي  وأبو  ،)٣٢٤٤( رقم  ،اطب أو أذن له خ الْ كرل إذا ت ج خطبة الر   : باب،ي كتاب النكاح   وِف
ا   م: باب،الق ومالك ِفي كتاب الطَّ،)٢٢٨٤( رقم ،تةبتومة الْقَفَ ِفي ن: باب،القكتاب الطَّ

اَءجة الْقَفَ ِفي ن١٢٣٤( رقم ،ةقَلَّطَم(،والد النهي عن : باب،حوه ِفي كتاب النكاحارمي ن 
 اَءا ج م: باب، والترمذي ِفي كتاب النكاح،)٢١٧٧( رقم ،ة أخيهطبى ِخلَل عجة الرطبِخ
 .)١١٣٥( رقم ،ة أخيهطبى ِخلَل عجخطب الر يأالَّ
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ري شتم الْةغب  استثارة ر    : معناه  -م د قَا ت مكَ- النجش    .# واش اج ن ت الَو$ : قوله   :ثالثًا  
ة لع الس ليوهم اآلخرين بأنَّ؛االيينا قد يكون خمة ثَلعع ِفي تلك السدفَنه يإيث حِب

جيد     ا الثَّ  ذَة وتستحق هم  ي هذه الْ  وفِ ،ريد شراءها     ن وهو ال ي ِب  انَة إن كَ  الَحم؛ ةأاطو 
 ،ةأاطوم يكن ِبم لكن إذا لَ،ماقع ِفي اإلثْ واٍصا عم الناجش والبائع كالهإنَّفَ

وحا ِل الفعل من النلَصاجش قاصدنفَمفاإلثْ؛ة البائعع م خبهاص .  
ي عن اِننع الصلَقَ وقد ن،حل خالف ونظر هذا م؟وهل يصح البيع أو يبطل

 قول أهل و وه،اد ذلك البيعسديث قالوا بفَحة من أهل الْائفَ طَنذر أنَّمابن الْ
ة البائع أو أاطومابلة إذا كان ِبنحور عند الْشهم الْو وه،ة عن مالكايو وِر،اهرالظَّ

  .’ا. صنيعه
 البيع إنَّ فَ؛اريِخ وإذا قلنا بثبوت الْ،اريِخي هو ثبوت الْب الثاِنذهم الْأنَّوكَ

ي أيضا أنه هو اِننع الصلَقَ لذلك فقد ن؛ عليه الغنبلَص حنمار ِليِخ والْ،صحيح
  .’ا .اةمصرة قياسا على الْافعي للشهج وهو و،ةالكيمور عن الْشهمالْ

  .ا القول وجيهذَ ه إنَّ:قلت
لَوقد تص لنا ِمخما سبأنَّ:ق اعلَ وأن فَ،عصية النجش مِخ الْ وأنَّ،م آِثهي ار 

 .  ِفي الغنب من أجلهعقَ وو، بفعل الناجشرن اغتمثابت ِل
 ،ةاهرالكَى لَ ا بعضهم ع  ه لَمسألة ح م هذه الْ  .#اٍدب  لِ راضِ  حع ِب ي الَو$ : قوله  : رابعا 

وحلَمهلَا آخرون عى الت؛محريى ذلك إلَى اإلضرار بأهل البلد الْ إذا أدجلوب م
ال يِبع $: الَ قَجالنِبي   ألنَّ؛ا نوع من االحتكارذَ هوا بأنَّدصم قَهأن وكَ،إليهم

#اس يرزِق اللَّه بعضهم ِمن بعٍض دعوا الن،حاِضر ِلباٍد
)١(.  

                                                           

)١ (مسلم ِفي كتاب البباب،وعي :ت حرييع الْم ببرقم ،اضر للباديح )والترمذي ِفي ، )١٥٢٢
 ،وعي والنسائي ِفي كتاب الب،)١٢٢٣( رقم ،اضر لباٍد ال يبيع حاَءا ج م: باب،كتاب البيوع

= 
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  :فهو يدور بني شيئني ●
ة الَِّتي وريرع الضلَا يكون االحتكار ِفي السم وإن، االحتكار:الشيء األول -

يحتاج الناس إليها ضرة كالطَّور؛امعولذلك فقد اشترطوا ِفي الت م شروطًاحري:  
 . اتوريرة من الضلعن السأن تكو :اهأولُ

 . ويدى البلَري عضحأن يعرض الْ :يوالثاِن
ة من غري لعت السان فإن كَ،ر بذلكرأن يلحق أهل البلد ض: والثالث

الضر ات  وري،   ى الْلَ  أو عرض البدوي عحري  ض،  أو كانت الس  لعة موجة ال ودضر ر
فَ؛ى أهل البلد من حبسهالَع ئٍذحينال ت محري. 

 إنه حينئٍذ فَ،ة فقطاهرى الكَلَ عوالًحمأن يكون النهي م :ِنيالشيء الثا -
ال بأنه ال داعي ِلقَيهذه الشوطر. 

فيه  :-ىالَ اهللا تعرِحمه-قال ابن دقيق العيد  .#منغوا الْرِص تالَو$: قوله :خامسا
  :مسائل

 وتشديد ،اد وفتح الص، ضم التاء: هذه اللفظةحيح ِفي ضبطى الصاألولَ
اء الْالرمة الْلَهممضمعلى وزن ،ةوم "زواكُّت"،رصي رمأخوذة من ص ،وم ى عن

 وصريته بالتخفيف ،وضح ِفي الْاَءم صريت الْ: تقول،معجاللفظة يرجع إلَى الْ
والتشديد إذا جمعتا .ه’ . 

وح وليس رج ابن دقيق العيد ِفي هذه اللفظة يظهر أنه مهحجا ر مإنَّ: لتقُ
اد  وضم الص،ةعارضما بفتح تاء الْه ِفي هذه اللفظة أنحيح الص وأنَّ،براجح

                                                           

= 

 النهي أن : باب،اتاري كتاب التج ِفهاج وابن م،)٤٤٩٥( رقم ،اضر للباديح بيع الْ:باب
يبيع ح٢١٧٦( رقم ،اٍداضر لب(،وأبو د اود ِفي كتاب البباب،وعي :ِفي النهي أن ي اضر بيع ح

٣٤٤٢( رقم ،اٍدلب(،وأح د رقم م)١٠٦٥٧(. 
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والْ،اءوالر مود ربط أخالف الْقصهذا هو القول ،اشية ليجتمع فيها اللنبم 
من حيث الْانَ وإن كَ،-إن شاء اهللا-حيح الص موهو الْ-ى عنال يبعد عن -معج 

 .ى األولعنمالْ
  .امرا أن التصرية حذَى هلَي عِننبوي :ثانيا
ام للغش ر التصرية حال خالف أنَّ" :- اهللارِحمه- ابن دقيق العيد الَا قَذَهِل

 قطعا من ةديعخم الْحريل عليه مع علم تد والنهي ي،ة الَِّتي فيها للمشتريديعخوالْ
  .’ا "الشرع
 جالنِبي هي م التصرية انتهاء إلَى نحريى تلَ أهل العلم عاعم إج إنَّ:لتقُ

وع؛ به  الًم ذَ ه ا هالْ و لكن حصره بالغش والْ  ،ق ح  خ بل ولكونه إيذاٌء        ،ة فيه نظر   ديع 
 للحيفَ،ان  و  الد ة الْ ابصراة تتأذى بالصر كَ    م م ا ي أذَّت   ى من رطَ بوم  نبوله إخراج  ع.   

 بل ولكونه إيذاء ،ة فقطديعخة ِفي الغش والْورحص فالعلة ليست من؛إذ
للحيان ِبومنع ما يومنع ابن الْ،غي إخراجه منهنب مصراة من رضاعها حتخفف ى ي

رع ود الشقص مانَ وإن كَ، من جهتنيمحري التن أنَّبيت فَ،عنها األذى أو يذهبه
األكرب هو الضر الْرمتعي إلَى الغريد،والع ِخل بالْمداع والشرع يِخع الْمناع د. 

ذ ؤخ ي.#اهبلُح ينْ أَدع بِنيرظَ النِريخ ِبوها فَهاعت ابِنمو$: ذ من قولهؤخ ي:ثالثًا
ِبي  ا أنَّذَمن هجالنج ِخ الْلَعار للمشتري بعد يحلُأن يبالْ ومعلوم أنَّ،اه صراة م

 جد أنَّة الثانية يرما ِفي الْهلبا حإذَ فَ،ِفي أول حلبة بعد البيع يكون لبنها كثريا
يث يستقر اللنب ح ِب،ة ثالثة أيامدمار ِليِخ الْلَع ججالنِبي  إنَّ لذلك فَ؛اللنب نقص

ى وضعه األول   لَ ع، س ا انَ اء كَ  وليالً أو قَ  كثري أو م  تسطًا  و،   ِخبالْ هو بعد ذلك    ثُماري . 
 وترك  ،رضي لبنها أمسكها عنده: أي. #اهكَسما أَهيِض رنِْإ$: قوله :رابعا

الرد،وإن سخطها ر دها وصا من تِبي  فجعل ،مراعِخ له الْجالنار ِفي ذلكي. 
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اخِفي قوله: امس :$نِْإوطَخِ  سها ردها وا ِمصاعنت ٍرم#. الص من التمر أو اع 
 .ت به من عند صاحبهااَءابل اللنب الذي جقَ ِفي مجارع  الشهلَعام قد جعمن الطَّ
اسلَ: ادسا كَمختلفان اللنب ي،ليالًون قَكُ فقد ي،اكُ وقد ي؛ون كثريكَ حم 

  .اعا من طعام أو ص،مراعا من تص فيه لَعج فَ،كم قاطعح فيه ِبجالنِبي 
اسابع: ى ذلك بعض أهل الْأباهبذَم،وج الْلَع والقائل ،ردود هو القيمةم 

 والقول ،ديثحا الْذَهل ِبم عن مالك قول بترك العيِو ور،بذلك هو أبو حنيفة
 .األول أصح
 أو يعترض عليه  ،جِبي الناء حديث هقَض الفُع بدري آلسف أن ي إن:وأخريا

 بل ،ديث فرعح والْاعد أصالًو فيجعل تلك القَ،ومعصم ليس ِبنا مهدعاعد قَوبقَ
الْ  إنَّ : ول قُي ح ضنون   ديث م.  ِبي     ا هو التأدب مع     ذَ فهل هالذي يليق به       جالن -لَصات و

اهللا وسالَّ كَ!!؟-يهلَالمه ع.  
 وإجالل وإكرام ،همة رباعل بطَمللعسلمني مفنسأل اهللا أن يهدي الْ

واحترام سِبي ة نوباهللا التوفيق،جالن . 
 

 

 

J@J@J@J@J 




	د����������  > �א�
�	م��
٢٥ 

]٢٥٤[ع نع ِدب ِناهللا بع منَّأَ$: ب رر ج اهللا ولَسن هى عنب ِعيح ِلب 
 ،ةُاقَ النجتن تنْلَى أَ ِإورزج الْاعتب يانَكَ و،ِةيِلاِهج الْلُه أَهعايبتعا يي بانَكَ و،ِةلَبحالْ
ثُمت نتجِنطْ الَِّتي ِفي بِإ:يلَ ِق.اه نانَ كَهِب ييعاِر الشف -ِهوِبكَ الْييالْةُر ِسمةُن- 
  .#ِهِتاقَ نِنطْي ِفي بِذ الَِّنيِنج الْاِجتنِب

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح :النعن بيع الْهي غرر. 
J ْالمفراتد: 
حل الْبحةلَب :مل الْأي حمل الْحمودوج،ة الكبرية الْاقَ بأن يبيع النمة سن

مل اإلناث حبل اسم ِلح الْي أنَّاِننع األمري الصركَ وقد ذَ،مل ما ِفي بطن ناقتهحِب
ونقل عن ابن األنباري اتفاق أهل اللغة ،ي آدمِنمن ب الْى أنَّلَع حبل يص خت

اتباآلدمي،أم ات فيقالا غري اآلدمي:مل ح.حبل:القَ وال ي .  
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
 فنهى  ،ونهعايبتة ياهليج أهل الْانَكَ و،ةلَبحل الْبى عن بيع حه نجالنِبي  أنَّ

مل ح ذلك الْإنَّ فَ،ريشتمى الْلَن التغرير عمضت ألنه ي؛ررما للغحري تهعن وم،عنه
الذي بيع حمله قد يتم واآلخر مثلهتم وقد ال ي،ا أو أنثىكَون ذَكُ وقد يوقد ،ر 

 .وت قبل ذلكم وقد ت،تلد
J ْفقه الديثح: 
ر روي عليه من الغحتا يما البيع ِلذَم هحريديث تحا الْذَذ من هؤخي: أوالً

ا ينتج عنه من ماع ِلدِخ الْمر قد ح� واهللا ،ةة اإلسالميريعى مع الشافَنتيالذي 
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الضي الْ وِف،ررالَ$ :ديثحض ررِضالَ و ر١(#ار(.  
اق فَ من صفة أهل النو بل ه،ات اإلسالما ليس من أخالقيذَ هإنَّ :ثانيا

  .ةيباع والردِخوالْ
 هالَا قَ م أنَّ إالَّ،ى صحة هذه التسميةلَل عدديث يحا الْذَه ِفي هودج و:ثالثًا

الٌّأهل اللغة دتسمية الْى أنَّلَ ع بل ِفي الْححيوانات تسمية غري مشهةور، 
  .بلحمل ال ذكر الْحور فيها ذكر الْشهموالْ

مل الذي ِفي بطن حالْمل ود به حقصم الْ.#ِةلَبح الْلُبح$: قوله: ملحوظة
  .ناقته

 ،  فاشتراها آخر منه،ايعني شارف هزيلةبتم ألحد الْونَكُ أن ي:مثال ذلك
ا تلده ما مذه ِبارفك هي شِنع ِب:ارفاحب الش لصالَقَ فَ،املة حاقَ نهانت لَوكَ

ِتاقَِفي بطن نذهي ه.  
 فيكون نتاج ،حمل فتنتج تثُم ،ريشتم أن ينتظر إلَى أن تنتج ناقة الْ:ىعنمِب

  .بيعمود هو الْوجممل الْحالْ
 إذا بقي ثُم ،ةاقَخرجه الن وقد ت،ىبقَمل قد يح ذلك الْ أنَّ:ررا من الغذَي هوِف

 وإن ، انتفى احتمال الوالدة األخرى؛لد ذكراإن و فَ؟را أو أنثىكَهل سيكون ذَ
  .مكندة األخرى م احتمال الوالانَ كَ؛ولد أنثى

حمللكن هل تلك الناقة ستحمل أو ال ت،ذلك الْانَملت كَ فإن ح مل ح
 فمن أجل هذه ؟ا أو ناقصا معيبا أو سليماام لكن هل سيخرج ت،بيعمهو الْ

االحتماالت نه؛ارع عن مثل هذا البيعى الشعلوم ِب ألنه بيع ممولجه. 
                                                           

)١ (سبقت خريجانظر ه ،) ١٥ص.( 
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]٢٥٥[ع نع ِدب ِناهللا ب عمنَّأَ$: ب رر ج اهللا ولَسن هى عنب عِ ي 
 .#يِرتشمالْ وعاِئبى الْه ن،اهحالَ صودبى يت حِةرمالثَّ

ِفوي معناهأَيثُِد ح ِسنِن با ٍكاِل م -وهالْو الْيثُِدح اِمخنَّأَ$: -س 
رج اهللا ولَسن هى عنب الثِِّعي اِرمح تى تِهزيلَ ِق،ي:و ما تالَقَي؟ ِهز:ح ى ت
تحمأَ: الَ قَ.رأَرينْ ِإتم ناهللا الثَّع مِب،ةَر مي سأَلُِّحت حكُدم؟يِهِخ أَالَ م!#. 

<|†�Ö] 

J موع الْوضِفي بيع الثِّ: ديثنيحمار قبل بدو صاالحه.  
J ْالمفراتد: 
 ،الحالص فيها   رظهى ي  حت  :أي  :# اه حالَ  ص ودب ى يت  ح ِةرم  الثَّ  ِعي ب نى ع ه ن$ : قوله  

 .ى يظهرعنمنا ِب ه"يبدو "���
  .امه لَام عهي الن أنَّ:يعِني: #يِرتشمالْ وعاِئبى الْهن$: قوله
 بأخذ األلوان "يتزه"ر كلمة س قد فُ:#يِهزى تتح$ :ٍسن أَيِثِدي حِف و:قوله

 ،  العنب األسوددوس يثالًم فَ،ةرمالح الثَّا صهن ِببيت وي،ةائيهاألخرية الَِّتي تكون ِن
ويبيوالثمرة الَِّتي تكون ِن، األبيض منهض هِمايتها باالحار إذا أخذت اللون ر

األحملَّر دذَ هلَا عالحى الص.  
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
نِبي ى هعن بيع الثَّجالن مرة قبل ب؛و صالحهادذه الْ ألنه ِفي هالَحون كُة ي

  .ومعدممن بيع الْ
J ْفقه الديثنيح: 
 هي  الن ألنَّ؛و صالحهادة قبل برمم بيع الثَّحريديثني تحذ من الْؤخ ي:أوالً
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من أجل دفع الضر عن الْرمنَاكَ فَ،ريشتالنهي م ا للتفيدمحري.  
  ؟ةرمى الثَّلَول عصحو صالحه من أجل الْدرع قبل بوز بيع الزجل يه :ثانيا
 أهل العلم أو بعضهم أن يبيعه از لكن أج،مدقَا قد تموز كَج ال ي:ابوجالْ

  .بشرط القطع
ت رهى ظَري حتشتم الْ أبقاهثُم ،طع منه زرعا بشرط القَاع إن ب:ثالثًا

  .الةححيح ِفي هذه الْى القول الصلَ عاطالً البيع يكون بإنَّ فَ؛ةرمالثَّ
 فهل يكون من ،ةائحجبيع ِبم أصيب الْثُم ،الحو الصد بعد باعإن ب :رابعا

ال الْمم؟ري أو من مال البائعشت  
 جالنِبي  نَّأَ$:  وحديث.#يِهِخ أَالَ ممكُدح أَلُِّحتس يمِب$ :ظاهر حديث

 هدجب عليه ر بل ي،نموز للبائع أكل الثَّج أنه ال ي.)١(#حاِئوج الِْعضو برمأَ
  .ابلةنح الْبهى ذلك ذَ وإلَ،للمشتري

 اع بانَري إن كَشتم الْى أنَّلَ ع:وعوضما الْذَي بعد البحث ِفي ه ِلرهوالذي ظَ
بعد بد؛الحو الصفقد ب اعا يحل له بيع،ثَذَ وأخ ا يحل له أَمنذُخلُكْ وأَهفكيف ،ه 
  .اوائح أمرا إلزاميج بوضع الْجالنِبي يأمر 

لَوعإنَّا فَذَى هين الْذَ األوامر ِفي هحِبي  ى أنَّلَديثني تدل عجالنأم ِبر ا ذَه
أمر إرشاد ال إيابج،وقد و رنَّأَ$:  للشافعي"األم" حديث ِفي كتاب دام ةًأَر 

اَءجلَى  ِإت ِبيجالنو كَشلَ ِإتنَّأَ ِبِهياب نها اشتى ثَرمةًر، ِص أُثُميبِبت اِئجٍةح، 
نَّأَواب نا ذَههبي سوِضتعالر أَ فَلَجنْى أَبي ضلَع هو لَحلَاقَ فَ،ف  ِبيالَّ أَآلَى :جالن 

                                                           

 ،وعي والنسائي ِفي كتاب الب،)١٥٥٤(رقم  ،ائحوج وضع الْ: باب،اةاقَسممسلم ِفي كتاب الْ) ١(
 ، بيع السنني بنحوه: باب،وعي وأبو داود ِفي كتاب الب،)٤٥٢٩( رقم ،ائحوج وضع الْ:باب
 .)١٤٣٧١(د رقم م وأح،)٣٣٧٤(رقم 
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فْيعل خايوِب#ر ذَها تمع األدلةجت. 
اخامس: يأَ$: ذ من قولهؤخأَرينْ ِإتم ناهللا الثَّع مِب،ةَر ذُمأخأَ ي حكُدمالَ م 

ا فيما إذا كون إلزاميائح يوج األمر بوضع الْى أنَّلَة تدل عملَج هذه الْ.#!؟يِهِخأَ
 اهللا عن منْ ِإتيأَرأَ$: لاَا قَذَه وِل؛ةرمور الثَّه وقبل ظُ،الحو الصدبل ب البيع قَانَكَ
 ذَخ أَ:لقُ يم ولَ،ةحاِلا من أن تكون صهعن أو م،وجرخا من الْهعن م:أي. #ةَرمالثَّ

  .ةرماهللا الثَّ
 : ان الكالم هانَ لكَ؛الحو الصد بعد ب البيعانَود فيما إذا كَقصم الْانَفلو كَ
اهللا الثَّذَأرأيت إن أخ ملَ فَ.ةرمِباَءا ج هذه الصةيغ :$أرأيت إن مناهللا الثَّع مةر#لَّ د 

الْ ى أنَّ لَ ع م      انَ ا إذا كَ أمور بوضعها هو م    البيع قبل ب  د الح أو كَو الص المالح الص.  
بعانَا إذا كَأم د بدإنَّالح فَو الصالبائع ب اعحل له شيئًا ي،ثَذَ وأخ ما يحل ن

 الَ ممكُدح أَ يستِحلُّم ِب،ةَرم اهللا الثَّعن منْ ِإتيأَرأَ$:  فكيف نقول ِفي قوله،له
  !؟#يِهِخأَ

ول بأنَّالقَوضع الْ األمر بوجانَائح إذا كَوالبيع بعد ب دأمر إرشاد الحو الص 
 أمر  األمر حينئٍذإنَّ فَ؛الحو الصد قبل بانَا إذا كَ أم،وبج وندب ال و،ال إلزام

ووِب،وب وإلزامج ذَها تمع األدلةجت. 
مكن أن ال ي فَ،ادضارض والتعه عن التزن مجارع  الشالم كَأنَّ :سادسا

شيئًا جارع يبيح الش ثُمي حلَفَ ،مهرما أباح للبائع بعد بدالح أباح له البيعو الص، 
وأباح للمشتري الشاءر،وب نفَ،ى ذلك حل الثمن للبائعلَاًء ع إن حلت الْصجة ائح

بعد البيع الذي أباحهجارع  الش،وت ى البائع عن الثَّلَّخرة واستالم الْممري لَشتا ه
الة حذه الْ فإنه ِفي ه؛ةرمت الثَّذَاد أو سيل أو آفة أخرجة كَائحج اهللا ِبردإن قَفَ

  .وزته وملكهري وحشتمان الْمة ِفي ضرمتكون الثَّ
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فلذلك ال يإ :وز أن نقولجنه يجب عليه أن يرالثَّد من بعد أن أباحله ه 
جارع الش،وأنه يكون ح ام عليه لو لَرمي رألن ذ؛هد لك ملزم لوقوع التناقض ست

  .نع قطعامت مجارع  ووقوع التناقض ِفي كالم الش،ارعالم الشِفي كَ
 ،الحو الصد بعد بلَص إذا كانت ِفي البيع الذي حةَائحج الْن أنَّبيتا يذَهِل

  .ديثحل عليه الْزنتمكن أن ي ذلك ال ي أنَّ؛لي البائعخ وت،ريشتموقبض الْ
ولكن يتنزلَل عانَا إذا كَى مقَ البيع قد وعلٌلَ فيه خفيه ش قَصأو ن من طٌر 

هذه الشفإن لَ،وطر فاألمر بوضع الْ؛ يكن كذلكم جائح أمر إرشاد ال إلزامو، 
 .وباهللا التوفيق
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]٢٥٦[ع نع ِدب ِناهللا بع الَ قَب اٍسب :$نهى رنْ أَج اهللا ولُست ى قَّلَت
كْالرانُب،نْأَ وِب ييعاِض حِلر لْقُ فَ:الَ قَ.اٍدبتِن البع اٍسب:ا قَ ملُوه:اِض حِلر ؟ اٍدب
 .#اراسم ِسه لَونُكُ ي الَ:الَقَ

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح :قِّلَالنهي عن تي الرانكب،وأن يبيع ح لباٍداضر .  
J ْالمفراتد: 
قِّلَتى الرأي :انكب:بأن ت  خرجمن الس ع الَِّتي يقدمون ِبلَوق لشراء السا ه

علَقبل أن يموقوا سعر الس.  
 :ادي والب.ةدينماكن ِفي الْ هو الس:اضرحالْ: #اٍدب ِلراِض حيعِب ينْأَو$: قوله

هو السدواكن ِفي الب.  
ومى ِسعنماسار :السمسونُكُار هو الذي يسيطًا ِفي البيع بني البائع  و

  .الًالَّى دمس وي،ريشتموالْ
J ْالمعنى اإلجياِلم : 

ة  اروت  ،ة لعاحب الس  ة ص حصلَ حمي م ة ي  اررعه أنه ت       ِفي شTمن حكمة اهللا    
يصلَحمي مة الْحمهلكست،وقد ج معا الْذَ ِفي هفالنهي عن ،ديث بني األمرينح 
قِّلَتي الران ِحكبمة ِلايصلَمحالْ والنهي عن بيع ،علَة أصحاب الساضر للباد ح

يث ِدح ِفي الْج النِبي ديث قول   حا الْ ذَافق ه وا ي ذَه وِب، هلك ست مة الْ حصلَمة ِلايمِح
  .)١(#ٍضع بنِم مهضع اهللا بقزر ياسوا النعد$ :اآلخر

                                                           

)١ (سبقت خريانظر هج ،)٢١ص.( 
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J ْفقه الديثح: 
 .محري وأنه للت،كمحان من حيث الْكبي الرقِّلَ عن تالمم الكَدقَ قد ت:أوالً
  ، ا صحة البيع  حنج أن ر قب وقد س،ذ منه صحة البيع أو عدم صحته     ؤخ ي:ثانيا 
 .يلقِّتمالْم ثْ إر مع ر غا ِفي ذلك من الم  ِل؛وق الس درار للبائع إذا و  ي ِخوجعل الْ

 ونُكُ يالَ$: اس بقولهه ابن عبرسوقد فَ. #اٍدب ِلراِض حيعِب ينْأَو$: وله قَ:ثالثًا
 ةَلعع الس د: لهالَقَ فَ،ويدا البذَ إلَى هاضرح الْاَء وذلك فيما إذا ج.#اراسم ِسهلَ

 وفيه نوع من ،هلكنيستم بالْا ِفي هذا إضرار ألنَّ.ةعطَّقَ وأنا أبيعها لك م،عندي
 ذلك إنَّ فَ؛نمه اهللا له من ثَرسا يم لنفسه ِباع وبويد الباَء لكن إذا ج،االحتكار

صلَيكون ِفي مة الْحمهلكست. 
  ج    ومبلغه رسول اهللا    ،ل من عند اهللا    زن م وه فَ،ةاب ر فلله ما أعظم شرعنا وال غَ     

 .]٤-٣:النجم[ ﴾         ﴿ :هقِّ اهللا ِفي حالَالذي قَ
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]٢٥٧[ع نع ِدب ِناهللا بع مالَ قَب ر :$نهى رج اهللا ولُسِن ع 
 هعيِب ينْما أَر كَانَ كَنِْإ و،الًي كٍَرمت ِبالًخ نانَ كَنْ ِإِهِطاِئ حرم ثَيعِب ينْ أَ:ِةنابزمالْ
 .#ِهلِّ كُكِل ذَنى عه ن،اٍمع طَِليكَ ِبهيعِب ينْعا أَر زانَ كَو أَ،الًي كَيٍبِبزِب

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح :النهيعن ب األخضر  ألنَّ؛ابس من جنسهيع األخضر بي 
  .والًجه واآلخر ماا معلوممدِه فلذلك منع لكون أح؛غري معلوم
J ْالفمراتد: 
ريد أن  واحد منهما يلَّ كُأنَّكَ فَ،فع وهو الد"الزبن"ة من وذَأخم: ةنابزمالْ

يفَدعوقد فُ،هقِّ صاحبه عن ح سالْ"ت رمزابةن"ِر وضت لَبا األمثلة ِبهما ال يع د
ماالًجللش كأو الر ة والْيبهلج.  

J ْالمعنى اإلجياِلم : 
نهى الشعن الْج ارع مزابة الَِّتي هي بيع ثَنر أخضر بشيء من جنسه م

ايِم األخضر غري معلوم الْ ألنَّ؛ابسوِف،ارقد ذَي مثل هحرم البيع إالَّا يبالت اويس، 
  .ا هو علة النهيذَ هانَكَفَ

J ْفقه الديثح: 
ر أخضر مة الَِّتي هي بيع ثَنابزمم الْحريديث تحا الْذَذ من هؤخ ي: أوالً

ِج والْ، وإن اختلفت األنواع  ،ابس من جنسه    بي ا  نس ما شوالنوع ما  ،مل أنواع مل ش
أشاخاص.  

اعا بصاعني ر حني باع صيبى خلَل الذي استعمله عج للرجالنِبي  الَد قَوقَ
 ثُم ابتع ِبالدراِهِم ،ِبالدراِهِمِبِع الْجمع  $ :-د بصاعني من الدونجياعا من الْ ص:أي-
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#جِنيبا
 ،اضالًفَت مانَحرم إذا كَ وي،اوياست موز إالَّجنسه ال يِجنس ِبِج فبيع الْ.)١(

 ِفي :أي- والنهي هنا ،ةودجة ِفي الْلفَخت وكانت األنواع م،ولو علم التفاضل
اوي سهل بالتج والْ،ولجهموم ِبعلُبيع م ألنه ؛ النهي عن البيع فيها-ةنابزمالْ

  .كالعلم بالتفاضل
ى لَر عموز بيع الثَّج فال ي،ا البيعذَم هحرياد من هذا النهي تفَست أنه ي:ثانيا

وال بيع الثَّ،خل بتمر يابسالن وال بيع الثَّ،ر ِفي الكرم بزبيب يابسم مرع ر بالز
  .بطعام يابس

 : أي-اوي  س م العلم بالت  د وع ،اوي سم العلم بالت  دم ع  دقَا ت م كَ:ذلك والعلة ِفي   
 العرايا كم إالَّحا الْذَى من هثنست وال ي،اضلفَ كالعلم بالت-اويسهل بالتجالْ

بشراوطه.  
 

 

J@J@J@J@J 

                                                           

)١ (البخاري ِفي كتاب البإذا أَ: باب،وعي رادبيع ت رقم ،ري منهمر خمر بت )ي كتاب  وِف،)٢٢٠٢
 استعمال : باب،ازيغمي كتاب الْ وِف،)٢٣٠٣( رقم ،انيزِمرف والْ ِفي الص: باب،الوكالة
 عام مثالً بيع الطَّ: باب،اةاقَسم ومسلم ِفي كتاب الْ،)٤٢٤٧( رقم ،ى أهل خيربلَ عجالنِبي 

، )٤٥٥٣( رقم ،اضالًفَتمر ممر بالتِفي بيع الت ،وعيوالنسائي ِفي كتاب الب، )١٥٩٣( رقم ،ثلِمِب
ومالك ِفي كتاب البباب،وعي :م ا يكر١٣١٥، ١٣١٤(مر ه من بيع الت(. 
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]٢٥٨[ع نِراِب جِن بع الَ قَباهللا  ِدب :$نى ه ِبيجالنالِْن ع مخابِةر، 
الْومِةلَاقَح،و الِْنع مزابِةن،و عنب الثَِّعي مِةرح تى يبدوالَ صحاه،الَّأَ وت بالَّ ِإاع 
 . #اايرع الْالَّ ِإ،ِماِهرالد واِرينالدِب

 .ٍةطَنِحا ِبهِلبن ِفي سِةطَنِح الْعي ب:ةُلَاقَحمالْ

†�Ö]<| 

J ْموضوع الديثح: النعن الْهي مخابرة وما ِفي معناهرع بعد ا من بيع الز
بدو صمر أو زبيب من جنس الْالحه بطعام أو تبيعم.  

J ْالمفراتد: 
 ،ث لتزرعحرة الَِّتي توثَحرمار وهي الْبخة من األرض الْوذَأخم: ةرابخمالْ

ومود ِبقصأجري األرض بشيء من الثَّا هنا تهمةر،وس أِتيهذه الْحثٌي ب لة ِفي أسم
  .ةعارزماة والْاقَسمباب الْ

نسه  ِج ِبهالحا صدد بقل الذي قَحا بيع الْهود ِبقصمالْ: #ةُلَاقَحمالْو$: قوله
  .اهرح شمدقَد تقَة فَنابزما الْ أم،ب اليابسحمن الْ

  . فيهالمم الكَدقَد تقَ: #اهحالَ صودبى يت حِةرم الثَِّعي بنعو$ :قوله
  .حثه وفقهها وبايري تعريف العأِتيس: #اايرع الْالَِّإ$: قوله
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
نى  ه    ِبيجالن     عن شيء من الب  ي   وع الَِّتي تت ق بالثِّ   لَّعِل؛ار  م  ا في م  ها من الضر  رى  لَع

ى الْلَجانب واحد أو عانبنيج،ارع أعلم بالْ والشصلَمة وأعرف بالْحمضةر.  
J ْفقه الديثح: 
ا نكُ$: افع بن خديج ِفي حديث رهحثُي بأِتية فيها خالف سرابخم الْ:أوالً
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ي اَألِركْنرضى الْلَ عماذياِتانقْأَ والْاِلب جالْ.# …ِلِواد ديثح.  
رع الذي  وهو الز،قلحم بيع الْحريذ منه تؤخ ي.#ةُلَاقَحمالْو$:  قوله:ثانيا

عليه سابله بطَنعاام من جنسه يابس.  
والعلة ِفي تالْ:مهحري جهل بالتساوي بني مكُا يُءون على روس الشر وبني ج

ول جهوز بيع مج وال ي،اضلفَاوي كالعلم بالتسهل بالتج والْ،ام اليابسعالطَّ
 ،اه حبد واشت،اهالحا صدد ب لك قطعة من األرض قَو أنَّلَ فَ،بشيء من جنسه

ي ائتِمِب بصقَ وبا فيها من ح م  أنا أشتري منك هذه القطعة بِ   :الَ قَ ولٌجك راءَ جفَ
إنَّ  فَ.اع مكيلة   ص ذَ ه  ا ال ي ولو بِ  ،وز ج اتفقتم   منه تلك القطعة بشيء من النقود           عت

  .#اايرع الْالَّ ِإ،ِماِهرالد واِرينالد ِبالَّ ِإاعب تالَّأَو$: الَا قَذَه وِل؛ائز ذلك جإنَّ فَ؛عليها
  .ايهلَم الكالم عدقَد ت قَ.#ِةنابزم الِْنعو$:  قوله:ثالثًا
ا ذَحث ه بمدقَد ت قَ.#اهحالَ صودبى يت حِةرم الثَِّعي بنعو$:  قوله:رابعا

  .وعوضمالْ
ر ماع ثَب أنه ال ي: أي.#ِماِهرالد واِرينالد ِبالَّ ِإاعب تالَّأَو$:  قوله:خامسا

ءى رلَأخضر عوس الشمكيل من جنسه كَر ِبجمقَا تمد. 
اسالْالَِّإ$:  قوله:ادس عرااي#.استثن ى بيع العرا ِبايخارصه،وس أِتيحثُي بذه  ه

  .سألةمالْ
 هذا تفسري لكلمة ":ٍةطَنِحا ِبهِلبِن ِفي سِةطَنِح الْعي ب:ةُلَاقَحمالْ: "قوله: سابعا

 .ةلَاقَحمالْ
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]٢٥٩[ع ِب أَني مساَألوٍدع ناِرصنَّأَ$: � ير ج اهللا ولَسن هى عثَن ِنم 
 .#ِناِهكَ الْاِنولْح و،يِغب الِْرهم و،ِبلْكَالْ

<|†�Ö] 

J م وع الْ  وض النهي عن ثَ    : ديث حن هذه الثالث لِ   ما فيها من الْ   م بث خوالضر ر
ى الْلَعسلمني باستعمال أعواض الْمجة فيهااهلي. 

J ْالمفراتد: 
تشبيها     ذلك مهرا  يم  وس،اما  را على استعمال بضعها ح     ه رهو أج:  غي مهر الب  

  . واحد منهما أجرالَّ كُامع أنَّج ِب،هر النكاحمله ِب
والعياذ -ة  غب زيدها ر    البغاء ي     يت بذلك ألنَّ   م س ؛انية   البغي هي الز    : # يغِ بالْ $ : قوله  

 ،اماله أو ِك،ةنسيِجة الْتعمة ِفي الْغب أو ر،جرة ِفي األغبا ر إم، فيما هي فيه-باهللا
ومنِغ ربِفي الشيء ب غاه.  

 ؛انتهه الكاهن أجرا على كَاهعطَان هو ما يولْحالْ: #ِناِهكَ الْاِنولْحو$: قوله
  .ةقَّشوانا ألنه يأخذه بدون ملْ حيمه سلَّعولَ

 ؛ يكون فيه نوع من اإلشارةهرب وخ،اتغيبمالْخرب عن  هو الذي ي:والكاهن
 لكونه ال يستطيع  ؛اتارعطي إشا يممع إن الذي يسترق السانَيطَ الشألنَّ

 .يئًاِب خك لَأتب خدي قَنِإ$ :اد البن صيالَا قَم لَجالنِبي  إنَّا فَذَهِل و؛ربخاستيعاب الْ
 قد جالنِبي  انَ وكَ.)١(#كردو قَدع تنلَأ فَسخا :الَقَ فَ.خ الدوه :اٍدي صن ابالَقَ

                                                           

، )١٣٥٥( رقم ،ى عليهلَّص هل ياتمي فَِب إذا أسلم الص: باب،ائزنجالبخاري ِفي كتاب الْ) ١(
ي  وِف،)٣٠٥٥( رقم ،يِبى الصلَض اإلسالم ع كيف يعر: باب،رياد والسهِجي كتاب الْوِف

= 
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خبأ له سورخانة الد.  
ى مس ين وم،مجنمل الْشم وي،اتغيبمعرفة الْعي مد ين ملُشم ياهنوالكَ

بالعافر،وهي مهنة ت ِننبلَي عى الدز األموالل والتضليل البتزاج. 
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
نِبي ى هثَ: عنجالن لبن الكَم،هر البغي وم،لْ وح؛ان الكاهنوهيه عن   ون

      هذه الثالثة األشياء ألن ه وشيوعها بني الْ      ،ة بيثَ  ا خ اإلسالم سلمني خبث وأمر يرفضه       م
 .ينة للدفَالَخمر والْرمن الضا فيه مة ِلات اإلسالميمعجتمه عنه الْزنت وت،ويأباه
J ْفقه الديثح: 
 نهم وثَ،جسلب ن الكَ ألنَّ؛ن الكلبمم ثَحريديث تحذ من الْؤخ ي:أوالً

  .مهحريى تلَاء عملَادي اتفاق بني العلب الع وهو ِفي الكَ،خبيث
●ثُم إن م اختلفوا ِفي الكلب الْهمملَّع:هل ي ؟ أم الوز بيعه ج 
عيف ارد ِفي ذلك ضديث الوح الْ ألنَّ؛از بيعهوم جدى علَور عمهجالْفَ

ي الْ ألنه من رواية أِب؛اجدبتشديد الزاي الْ-م مهزمكسالتميمي البصري-ةور ، 
اسن عبد: وقيل،ه يزيدممحمن الثالثة، متروكسفيان بن  الر ،ر ى له أبو داودو ، 

 ). ٨٤٦٣ت ( ،هاجبن م وا،والترمذي
 بلْ كَالَِّإ$:  فيهاد وز،ن الكلبم ِفي النهي عن ثَدرا و موديث هحوالْ

                                                           

= 

باب،بكتاب األد :قول الر جل للري كتاب القَ وِف،)٦١٧٢( رقم ،خسأا: لجباب،رد : 
يول بني الْح٦٦١٨( رقم ،رء وقلبهم(،ةن وأشراط ومسلم ِفي كتاب الفتاعذكر : باب، الس 

 والترمذي ِفي    ،)٢٩٣١، ٢٩٢٤(  رقم  ،ادابن صي   باب ،نكتاب الفت : م  ِفي ذكر ابن    اَءا ج ائدص ، 
 ،)٤٣٢٩( رقم ،ائدر ابن صب ِفي خ: باب،الحمموأبو داود ِفي كتاب الْ، )٢٢٤٩(رقم 
وأح١١٧٩٨ و٦٣٦٠(د رقم م(. 
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صإال أن هذه الزيادة ضعيفة لضعف راويها.)١(#ٍدي .  
 ِنم$ :ديثح ِل؛ وليس ِفي البيع، االستثناء ثابت ِفي القنيةوا أنَّركَوقد ذَ

 . )٢(#اِناطَري ِقِمو يلَّ كُِهِرج أَن ِمصقَ ن؛ٍةياِش مو أٍَدي صبلْ كَالَّبا ِإلْى كَنتاقْ
 .  ال ِفي البيع،ا هو ِفي االقتناءميد إنلب الص استثناء كَ أنَّ:حيحالصفَ

 ، -ا اه نة زِ رج أُ:أي-هر البغي   م م حري ت .# يِغب الْرِ همو$:  ذ من قوله  ؤخ ي:ثانيا 
 اد أرن مادا أرملَ فَ، للبغاءنوهرجؤاري ليوجشترون الْة ياهليج أهل الْانَوقد كَ

        ﴿ :T أنزل اهللا ؛ِفي أول اإلسالم ذلك
  .اآلية ]٣٣:النور[ ﴾...    

ى عند أهل ا حتوفًعر مانَان الكاهن كَولْهر البغي وح مبثَ خويظهر أنَّ
 الَ$: وا فيما بينهمالُة قَعبى بناء الكَلَوا عمزا عميشا لَر قُ أنَّدرد وقَلَ فَ،ةياهلجالْ
توا ِفلُِخديهِماالًا م ِرن اب،الَ وم هرِغ بي،الَ ولْ حٍناِه كَانَو#. 

ى لَ عناها يأخذه الكَم محريذ منه تؤخ ي.#ِناِهكَ الْاِنولْحو$:  قوله:ثالثًا
  .وز أكلهج ال ي،بيث وقبيح وأنه شيء خ،انتههكَ

                                                           

)١ (الترمذي ِفي كتاب البباب،وعي :م ِفي كَاَءا ج رة ثَاهيرقم ،لب والسنورن الكَم )١٢٨١(، 
ورواهالن سيد والذَّائي ِفي كتاب الصبائح ِفي الرة ِفي ثَخصي  وِف،)٤٢٩٥( رقم ،لبن الكَم

كتاب الببيع الكَ: باب،وعي لب م٤٦٦٨( رقم ،ىا استثن(،لكن من طريق ح ملَاد بن سةم، 
 ،ِرونالس وِبلْكَالْ ِنم ثَنى عهن ج اهللا ولَس رنَّأَ$: �اهللا   عن جابر بن عبد،ي الزبريعن أِب

 .وصححه األلباِني ِفي صحيح النسائي .#ٍدي صبلْ كَالَِّإ
 م اقتنائها إالَّحريان تيسخه وبان ني األمر بقتل الكالب وب: باب،اةاقَسممسلم ِفي كتاب الْ) ٢(

لصيد أو ز١٥٧٤( رقم ،حو ذلكرع أو ماشية ون(،لذَّيد وا والنسائي ِفي كتاب الصائحب، 
 : باب،يد  ِفي كتاب الص  هاج  وابن م  ،)٤٢٨٧( رقم  ،لب للحرث ة ِفي إمساك الكَ     خص الر :باب

 كتاب  ارمي ِفي والد ،)٣٢٠٥( رقم ،رث أو ماشية كلب صيد أو ح لب إالَّالنهي عن اقتناء الكَ 
باب،يدالص :يد أو الْ اقتناء كلب الص٢٠٠٤( رقم ،اشيةم( ،وأحد رقم م)٤٥٤٩.( 
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وقد ورأنَّد ع ِب َألانَكَ$ :تالَ قَل ةَائشالَ غٍُركْي بمي ِرخلَج الْه خراج ، 
أَانُكَو بٍركْو بِملُأكُ ي نخ فَ،ِهاِجر اَءجي ا ِبومشِملَكَأَ فَ،ٍءي نأَه بلَالَقَ فَ،ٍركْو ب ه 
 ِفي اٍنسن ِإلتنهكَ تتن كُ:الَ قَ!؟وا هم و:ٍركْو بب أَالَقَ فَ؟اذَا هي مِردت أَ:مالَغالْ
ا ذَه فَ،كِلذَي ِباِنطَعأَي فَِنيِقلَ فَ،هتعدي خن أَالَّ ِإ،-ةَانهكَ الْنِسا أُحمو- ِةيِلاِهجالْ
 . )١(#ِهِنطْ ِفي بٍءي شلَّ كُاَءقَ فَِهِقلْ ِفي حهد يٍركْو بب أَلَخدأَفَ .هن ِمتلْكَي أَِذالَّ

ى لَر عطَشيوعها خفإن ة ات اإلسالميمعجتمانة عندما تشيع ِفي الْه الكَوإنَّ
 ولقد بلغنا ،ى ذلك من اإلضرار باآلخرينلَتب عرتا يم ِل؛ر عليهمرسلمني وضمالْ

 اإلنسان ابص فقد ي،ةالَجاع وصفه ِفي هذه العطَست كثري ال ييءمن ذلك ش
بسحر يجعل حياته با وجاؤسحيم،ي تى أن لو نزل عليه الْمنوت ولَميقع ِفي م 

تلك الورطة الَِّتي حت لهلَص!!وإن ا إليه راجعونا هللا وإن. 
 

 

 

J@J@J@J@J 

                                                           

 .)٣٨٤٢( رقم ،ةاهليج أيام الْ: باب،اقبنمالبخاري ِفي كتاب الْ) ١(
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]٢٦٠[ع نِعاِف رِن بنَّأَ: � يٍجِد خر ثَ$: الَ قَج اهللا ولَسمِبلْكَ الْن 
يثٌِبخ،و مهالْر ِغبييثٌُِب خكَ وسالْب حاِمجيثٌِب خ#. 

<|†�Ö] 

J موع الْ  وضديث ح : النهثَ: عن ي ن الكلب م،وم هر الب الْ وكسب ،غيحامج، 
ا مر كَظَحل ن هذا م؟الثالث لِّم ِفي كُحريى التلَبث دليل عخوهل الوصف بالْ

سيِتأي . 
J ْالمفراتد: 
  .اهاع ِببقيمته الَِّتي ي: ن الكلبمثَ
هي أجرة ِز: هر البغيومنااه.  
ى لَبيث عخ وإطالق وصف الْ،تهامجى ِحلَ هي أجرته ع :امجحب الْسوكَ

  .ائزةاسب غري جكَاسب مكَم هذه الْى أنَّلَ عالٌّميع دجالْ
J ْالمعنى اإلجياِلم : 

الشاإلسالمي نقي ِفيرع :وعباداته،ائدهقَ ع ،وم عهالتام:  
 ، -رع ِفي الشاَءا جى ملَة عبني م:أي-ة وقيفي البد أن تكون ت:ةقيدالعفَ

وما ِبقصودهجه اهللاا و.  
ا  ملِّ ومن كُ،دراع والغدِخ والْة من الغشقي البد أن تكون ن:التامعموالْ

يبح والْصف بالقُتإنَّ لذلك فَ؛بثخأحكام الش رع اإلسالمي ال يد لَوجا مثيل ه
إالَّ،ونا الكَذَقط ِفي ه انَا كَ ممن الش ائع الْرمقَتدةم،ى أنَّلَ عش د  ةَريعمحجم 

 . -ى آله وصحبه وسلملَيه وعلَى اهللا علَّوص-ا اهزكَا وأَعالهأَ
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J ْفقه الديثح: 
 ،هؤشرا وال هيعوز بج ال يبلْ الكَ أنَّ.#يثٌِب خِبلْكَ الْنمثَ$: ذ من قولهؤخ ي:أوالً

انَى ولو كَحتم اعلم،وم ا ورلْ كَالَِّإ$ : ِفي البيع بقولهدبص إنَّ فَ.)١(#ٍديا ذَ ه
كْاالستثناء حمأي-يه بالوهم لَ ع:االستثناء ثابت ِفي إنَّ فَ-ى راويه بالوهملَ ع 

 .حيحول الصى القَلَ ال ِفي البيع ع،قتناءالا
ابل قَ يبيثَخ الْ ألنَّ؛مهحريى تلَ علُّدبث يخلب بالْن الكَموصف ثَ: ثانيا

واهللا ،بالطي �ولُقُ ي :﴿          
 فإنه يكون همحري تمِل ع وإذا.]١٦٨:البقرة[ ﴾     

محا بيعه وأخذهرم،ى الْلَ فيحرم عمري بذلهشت،ى البائع أخذهلَ وع. 
 هو أجرة غي البره م أنَّمِل وقد ع.#يثٌِب خيغب الْرهمو$: ذ من قولهؤخي :ثالثًا

د قَ ولَ،مرحطريق م من اَء ألنه ج؛هِمحريى تلَ عالٌّبث دخ ووصفه بالْ،زناها
طَتقَابت الشلَرائع عى تحريم الزان،ى بعض أهل الْ بل وحتجات يعرفون اهلي

 .ت اإلشارة إليهقَبد سا قَم كَ،هونقرحت وي،هوناشحت وي،ذلك
ى لَ علُّدالبا يبث غَخ والْ،بثخام بالْجحب الْسصف كَ واَءج :رابعا

 الت فَ،م حري  م ا اتص بالْ  ف  بث فَ خه و مح م ر.  لكن و ر ِفي هذه الْ    د ات ما   سألة بالذَّ    ميلُّد 
لَعى عدم التمحري،وه أنَّو   ِبيأعطى الْجالن حام أجرتهج،وه والُّ دى أنَّلَ ع 
وصالْف سب الْبث ِفي كَخحجام يلُّدى الكَلَ عرة فقطاه، لَال عى التوإذا ،محري 

 بل ،اهرهى ظَلَ عقب يمبث لَخ الْفص و ألنَّ؛محريام من التجحسب الْأخرجنا كَ
عارضهم ا صفَرهعن الت م إلَى الكَحريرا قُإذَ فَ،ةاها ِبلنا ِفي كسب الْذَهحالَ فَ؛امج 
يوز أن نقول فيه ما نقوله فيما سواه ِمجا لَممي وباهللا التوفيق،ارضه شيءع . 

                                                           

)١ (سبقت خريجانظر ه ،)٣٩ص.( 
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]٢٦١[ع نز ِدينَّأَ$: � ٍتاِب ثَِن بر ج اهللا ولَسر خِلص الِْباِحص ِرعِةي 
 .#اهِصرخا ِبهيعِب ينْأَ

ِلومِب$: ٍمِلسخِصرها تما يلُأكُرونهاطَا رب#. 

<|†�Ö] 

J ضوع الْموديثح :جواز بطَيع الرلَب عُءى رخلوس الن،وهو م وص خص
  .يأِتت للعلل الَِّتي س؛نهي عنهامة الْنابزممن بيع الْ
J ْالمفراتد: 
العةري :هي النخلة أو النخالت ت؛احب البستان للفقريمنح من صلكي ي ه ِبكَّفَتا ه

عند ح؛اكهةول الفَصوس مت ي"عةري"ألن انفردت عنه:أي-ا عريت عن البستان ه - . 
ا مخل ِبوس النُءى رلَة عرمر الثَّدقَ بأن ت،رص هو التقديرخالْ :اصهرخِب

يساوي ذلك تا إذا يمربس.  
  .اايران للعلة الَِّتي من أجلها أبيح بيع العيا بذَه: #باطَا رهونلُأكُي$: قوله
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
جر بشيء من جنسه وس الشُءى رلَمر ع بيع التوهو-ة نابزم بيع الْانَا كَملَ
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ا يلَ-ابس انَا كَمذلك م حارأباح اهللا ؛م Tلَ عى لسان رجوله سبيع الع را اي
للعلل الَِّتي سيأِتت.  
J ْفقه الديثح: 
  :ايا بشروطها وهيراز بيع العوديث جحذ من الْؤخي :أوالً ●
- وجود العلة الْ:  األولرطُالشمة لذلكبيح،ا أن تكون ِل والعلة إمحة اج

  :عريمة الْاجح أو تكون ِل،عارمالْ
ى التفكه بالرطب مع لَة عاج الفقري له حونَكُ أن يوه فَ:ارعمة الْاجا حأمفَ

اس ائر الن س، وي   عطيه ج  ِناره الغ ةًخلَي ن  أو ن الت بشرط أالَّ  خي  تاوز خرصها  جخة  مس
ول أوالد خانح من دمى الْأذَّت يثُم ،ة أوسقمس دون خونَكُ أو أن ي،أوسق

 جاز ؛وفًا من التخريب فيهول ِفي بستانه خخانح من الدمى الْأذَّ فإذا ت،وحمنمالْ
يع الْبعند ذلك أن يالذي منحه ِب النخلمرمنوح ثَم خارصه تمر.  

 بطَ الر ألنَّ؛عنفَ ال يبطَ الرى أنَّروح يمنمأن يكون الْ: الة الثانيةحالْ
 ذلك  ألنَّ؛مرا يابسا يريد توه فَ،ا أكله العيال أفنوه بسرعةإذَ فَ،ضمهسريع الْ

كُيا ِفي النلة لوقت أطوقَفَون نافع.  
 ولكن ،غنياوس النخل ُءى رلَري للرطب عشتمون الْكُأن ي: ة الثالثةالَحالْ

ليس عنده نخل وعنده تة أهلهقَفَمر من ن،لَ وت عنده نقود يشتري ِبيساه،ريد  وي
أن يشتري لعيخلَاله نة أو نخلتني يأخذونها بالتدريج را يطبكَّفَتِبونَه ها مع 

 . مراا تخرصه فيشتريها ِب،الناس
ة مساوز خرصها خجتة ال يبيعمأن تكون النخالت الْ: يالشرط الثاِن -

صل إليهاأوسق أو ال ي . 
 م نقودا لَدجإن و فَ،اهودا يشتري ِبقُري نشتمجد الْ يأالَّ: الشرط الثالث -

يجزهقِّ هذا البيع ِفي ح.  
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رص من قبل أهل خ ويكون الْ،مراا تخرصهيبيعها ِبأن  :الشرط الرابع -
  .صني فيهصختمالنخل الْ
ا قَرفَتوز أن يج وال ي،جلسم التقابض ِفي الْوبجو: امسخالشرط الْ -

  . ربا نسيئةانَ كَ وإالَّ،وبينهما شيء
ِلإذا عمذَ ها فإنه متى تفَّورت هذه الش؛وطرج بيع الاز عروإن نقص ،ااي 

 . منها شيء بطل البيع 
طَأما بيع الرب برطب كالهملَا علَى األرض أو عُءى روس الشإنَّ فَ؛رج 

ذَها ال يجى القول الصحيحلَوز ع.  
 يالًا باآلخر كَمدِه بيع أحاز ج؛ى األرضلَودين عوجا مم كالهانَإن كَفَ

كيالت أو معلوم ِفي سائر الْا هو مم كَ،بيد يدا ، أو وزنا بوزن،بكيل
  .ةلفَختا من نوع واحد أو من أنواع ماناء كَو س،اتونوزمالْ

ديء وزنا د بالريجى بيع الْلَا عاضيرتا أن يمإلفني فَختا من نوعني مانوإن كَ
فَ وإالَّ، بكيليالًكَبوزن و ليبع صالْ شتري من وي ،ديء رطبهاحب الرجكَ،دي ا م

ِبالدراِهِم  ِبِع الْجمع ِبالدراِهِم ثُم ابتع      $: ر يبى خلَ ل الذي استعمله ع ج للرجالنِبي  الَقَ
#جِنيبا

)١(. 
ال حوز ِبج فهو ال ي-ب بالتمرطَ الر:أي-ا بيع اليابس باألخضر أم: ثانيا

ة ابنزم وبدون ذلك يكون من بيع الْ،ةورذكُمة للعلل الْورذكُموط الْر بالشإالَّ
 .مرحمالْ

ا غريها من األجناس الَِّتي   ايرى العلَاس عقَهل ي :وقد اختلف أهل العلم: ثالثًا
يحتاجالن اسفَ فيها إلَى التجيء ثَكه عند مرِتم؟اه  

                                                           

)١ (سبقت خريجانظر ه ،)٣٤-٣٣ص.( 
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  .ةاصخ للعلة ِفي العنب والزبيب مو ذلك قَازأجفَ
  .طلقًا ماز إذا وجدت العلة ج:الَوبعضهم قَ

ومننه من الْإ : البعض اآلخر قائلنيععلوم أنَّمالر خص تكون خة ِباصا م
  . وباهللا التوفيق،اس عليها غريهاقَ وال ي،هي فيه
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]٢٦٢[ع ِب أَني هرينَّأَ$: � ةَرر ج اهللا ولَسر خصِفي ب الِْعي عرا ِفي اي
خمأَِةس وأَ،ٍقس وونَ دخ مأَِةس وٍقس#. 

<|†�Ö] 

قَقد تم شرحه ِفي الْدحديث زيد بن ثابت:ديث األولح .  
 

 

 

 

J@J@J@J@J 
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]٢٦٣[ع نع ِدب ِناهللا بع منَّ أَ:ب رر الَ قَج اهللا ولَس: $منب اعن الًخ 
 .#اعتبم الْطَِرتش ينْ أَالَّ ِإ،ِعاِئبلْا ِلهرمثَ فَ؛ترب أُدقَ

ِلومٍمِلس: $وِنماب تاعع ا فَبدالُمِذلَّ ِلهي باعنْ أَالَّ ِإهي شالْطَِرت مبتاع#. 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الثَأنَّ: ديثح مة النخل الْرمر إذا ِبؤبس  تكون للبائع والعكيع
 .اعبتم أن يشترط الْ لبائعه إالَّهالُم العبد فَيع وكذلك إذا ِب،بالعكس
J ْالمفراتد: 
خالًنقد أب من التأبري وهو اللقاح: تر،شقق طلع األنثى وذلك بأن ي،ذَ وير 

  .عليه من طلع الذكر
  :  أي،ىثنست وما بعدها م، أداة استثناء"إالَّ": #اعتبم الْطَِرتش ينْ أَالَِّإ$: قوله

ل على الشرط م العبجت ورب وإن أُ،ة لهرمري أن تكون الثَّشتمما اشترط الْ
متى تراضوالْ،ا عليهي ماد بالْرمالْ:اعبت مريشت.  

  .# اعت بم الْ  طَِرت ش ي نْ أَ الَّ إِ هاع  ي ب ِذلَّ  ِلهالُ  مفَ  - اشتراه  :أي -  داب  ع اعت  اب ِنم و$ : قوله  
J ْالمعنى اإلجياِلم : 

للشريعة اإلسالمية مح؛ظيمةاسن عألن ها شةٌاملَ كَةٌريعت ى الْرعوققُح، 
لَّعطي كُوتص احب حقهقَّ ح،وِع وقد ريا الْذَ ِفي هديث حق التأبري للبائعح، 
اع أن بتمى اشترط الْت إال أنه م، وهو التأبري سببهاراشونه قد ب به الثمرة لكَقِحوألْ

ا ى ملَا عمه فَ؛ وقبل البائع ذلك،ترخل قد أب وإن كانت الن،ة لهرمتكون الثَّ
 .اعبتم أن يشترط الْ إالَّ، ماله لبائعهإنَّ فَ؛بدان ابتاع ع وكذلك م،اشترطا
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J ْفقه الديثح: 
  .وز البيع بعد التأبري وقبلهجيث أنه يدحا الْذَذ من هؤخ ي:أوالً
ا التلقيح الذي يفعله ه لَلَِم قد ع:أي- قد أبرت خالً ناع بن مأنَّ: ثانيا
  .ا للبائعرهم ثَإنَّ فَ-أهل النخل
اع ِفي البيع بعد التأبري أن بتم من االستثناء أنه إذا اشترط الْذُؤخي: ثالثًا
  .يهلَا عطَارشا تى ملَا عمهإن فَ؛ البائع ذلكلَِب وقَ،ة لهرمتكون الثَّ

 اعا بإذَ فَ،ى التأبريلَاس البذر عقَديث أيضا أنه يحا الْذَذ من هؤخي: رابعا
ا قد بذَأرضرثَإنَّ فَ؛اه مإال أن يشترطه الْ،ا للبائعره مريشت.  

إنه يكون للبائع  فَ،اترم دحصا يمذه األرض ِمت هانإذا كَ :خامسا
ة زجخلف وهي الْ أما الْ،ة ِفي جهتناادجى الْمس وهي الَِّتي ت،ىة األولَصدحالْ

  .ا هو لغريه وقتا أطولم لكيال يشغل ملكه ِب؛ فهي تكون للمشتري؛الثانية
مل ح الْإنَّ فَ،املارية إذا بيعت وهي حجا أن الْذَى هلَ عاسقَوي: سادسا

 . أن يكون ذلك له-ريشتم الْ:أي-اع بتم أن يشترط الْللبائع إالَّ
 فإنه يلحق ؛ةاريج أهل العلم أنه إذا بيع العبد أو بيعت الْعضى بري: سابعا
 إال أن يشترطها ،ة فهي للبائعينا ثياب الز أم،ةينهنة دون ثياب الزِمبه ثياب الْ

  .اعبتمالْ
اثامن :يذ من ِرؤخوايسلمة م:أن م ا لَن ابتاع عبدهفَ؛ال م أن ه لبائعه إالَّالُم 
  . ويقبل البائع ذلك،اعبتميشترط الْ

 ال بد الع والظاهر أنَّ،ملك يبد الع أنَّ:ديثحا الْذَالك من ه مذَأخ: تاسعا
ملك إالَّيم كَلَّا مهله س يهد.  

ى لَديث الباب عح ِبج احتاويح الطَّي أنَّاِننع ابن األمري الصركَذَ: عاشرا
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جاز بيع الثَّومبلَة قَرب دو صاالحه،وت قَّعبه البيهقي أنه يستدل بالشلَيء عا  ى م
وردفيه حت اَءى إذا جم ا ورفيستدل ِب، فيه استدل بغريه عليه كذلكد جاز بيع و
  .ييِن وتعقبه الع،ديث التأبريحل ِبعم وال ي،ديث التأبريحا ِبالحهو صد ببلَة قَرمالثَّ

ا الحه صود  ببلَة قَرم از بيع الثَّ   و ى جلَديث التأبري ع    ح االستدالل بِ  إنَّ  :وأقول   
  .ااص خهياا نالحهو صد ببلَة قَرمى عن بيع الثَّه نارع ألن الش؛استدالل باطل

 أن وق البائع إالَّقُ من حِهِرمعل ثَ وج،ريشتمر بالْؤبماق النخل الْحأما إلْ
  :وز ألمورج وقياس ذلك عليه ال ي، فهذا له شأن آخر؛اعبتميشترط الْ

ر ماق ثَح وإلْ،االحهو صد ببلَة قَرم الفارق بني بيع الثَّأنَّ: األمر األول
اق حا إلْ أم،ة عينهارمود به الثَّقصة مرم فبيع الثَّ،بري كَارقر بالبائع فَؤبمالنخل الْ

 .لكِماق له بأصل الْحؤبر فهو إلْمارع والْور بالزبذُمر والزرع الْؤبمخل الْر النمثَ
 ، ملكه لهانَا كَبب ِفي وقت ما السذَ هراش بالكم الْأنَّ: ياِناألمر الثَّ

 . لك األولِمه بسبب الْل هقوحلُفَ
وليس له   ، ق با س  م لذاته كَ   ود قصا م الحه و ص د ب بلَ ة قَ رم الثَّ  يع  ب أنَّ  : األمر الثالث      

ا يلتحق بهم،ا إلْ أماق ثَحمر النل الْخمفهو إلْ؛ر بالبائعؤب لك األصلي ِماق له بالْح
 بب الْ والسم حاب أصول الفقه     أص الَ  وقد قَ،اح ب:  " يج   ا موز تبعا ال ياستقالالًوز  ج." 

 فإنه ؛ا باألخرىم إحداهقح ومن ألْ، عظيمارقسألتني فَم بني الْارق الفَ أنَّنبيتفَ
 . وباهللا التوفيق،د أخطأقَ

 

J@J@J@J@J 
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]٢٦٤[ع نع ِدب ِناهللا بع منَّ أَ:ب رر الَ قَج اهللا ولَس: $ِنم ابتاع 
  .#هيوِفتسى يت حهعِب يالَ فَ؛اماعطَ

ٍظفْي لَِفو: $حتِبقْى يضه# .وِنعِن ابع اٍسبلُثْ مه.  

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح:يع الطَّالنهي عن بام قبل قبضهع. 
J ْالمفراتد: 
حتى يسته وفي-فظي لَِفو:ح تى يقبضيفاء هو القبضاالست: -ه،نَّإ :القَ وقد ي 

 والقبض فيما يكون ،وداعدوعا أو مذرونا أو موز أو م مكيالًانَاالستيفاء فيما كَ
  .ان آخركَالف ذلك بأن ينقله من مكانه إلَى مِخِب

J ْالمعنى اإلجياِلم : 
نهى الشارعن بيع الطَّ ععا للخالام قبل قبضه واستيفائه حفات الَِّتي سم

ربما تحصل بني الناس بسبب البيع قبل القبض وخرا من شوجبهباة الر. 
J ْفقه الديثح: 
يه لَ علَّا دى ملَوفية ع التقبيع حم ِفي الْانَا إذا كَالك بني م مقرفَ: أوالً

وز جات ال يبيعمع الْمي بل ج،امع بالطَّافعي ذلك عند الشصخت وال ي،ديثحالْ
ار قَجيز بيع الع حنيفة يوأبو ، عقارا أو غريهانَاء كَو س،بيعها قبل قبضها عنده

  .ع غريهمن وي،قبل القبض
 ،فيااالكًا اعترب االستيفاء كَ مالف بني مالك والشافعي أنَِّخ الْ:وأقول

الَافعي قَوالش:ا البد من االستيفاء والقبض موالْ،ع حاالستيفاء انَ أنه إذا كَق 
  .وز فيه البيعجإنه ي فَ؛قبضا
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ة الَحذه الْإنه ِفي ه فَ؛ريشتم الكيل ِفي أوعية الْانَ فيما إذا كَ:مثال ذلك
يعا استيفاًء وقَدبض.  

 ِفي كل   اٍر بل هو س  ،ات  ون وزمكيالت والْ مص بالْخت  نه ال ي إ  :وقول الشافعي 
 لِّ ولكن القبض ِفي كُ،ليلده الدؤيحيح الذي ي وهو القول الص، عقاراانَشيء ولو كَ

د عليها ضع الي وو،اراتيح الدفَة ومعايبم الْك فقبض العقارات بقبض ص،سبهحشيء ِب
  .أوعية الْمشتري ِفي بضها بكيلهاكيالت يكون قَم والْ،بعد رفع يد البائع عنها

ِفي الْاَءوقد ج حديث الذي روابر اهولُ اهللا $:  قَالَ� جسى رهجن نع 
# وصاع الْمشتِري، صاع الْباِئِع:بيِع الطَّعاِم حتى يجِري ِفيِه الصاعاِن

)١( . 
ا األشياء الْأممعدة كالكراتني واألكياسود،وما ي باع ما كالبطيخ عدود

ري له بعد شتم وأخذ الْ،ه للمشتريعد فقبضه يكون ِب؛كبحب وما إلَى ذلحوالْ
العدي عا قَدبض،وي خرعن ذلك شيئانج : 

ة بِه أو قبل الْ،ة من قبل البيعبع قابضا للِهيمبوب أو الْوهم الْانَ إذا كَ-١
  .اج إلَى قبض آخرحت ال يفإنه حينئٍذ

 ، ِفي سفٍَرجكُنا مع النِبي $: قَالَ بابن عمر عن  درا و م:مثال ذلك
رمٍب ِلععكٍْر صلَى بع تِني،فَكُنِلبغفَكَانَ ي ، رمع هرجزِم فَيالْقَو امأَم مقَدتفَي 

هدريو،مقَدتي ثُم ،هدريو رمع هرجزفَي ، ِبيج فَقَالَ النرمِلع : ا : قَالَ.ِنيِهِبعي لَك وه 
 اللَِّه بن هو لَك يا عبد     :ج  فَقَالَ النِبي     ،ج  فَباعه ِمن رسوِل اِهللا       .ِبعِنيهِ   : قَالَ  .رسولَ اهللا  

ا ِشئْتِبِه م عنصت رمع#
)٢(.  

                                                           

)١ (ابن مالنهي عن بيع الطَّ: باب، ِفي كتاب التجاراتهاج رقم ،ام قبل أن يقبضع )٢٢٢٨( ،
 .، والْحديث حسنه األلباِني)١٠٤٨١(، والبيهقي ِفي السنن الكربى )٢٤(والدارقطِني رقم 

)٢ (البخاري ِفي كتاب البباب،وعي :إذا اشترى ش يئًا فوهب من ساعته قبل أن يفَتا ولَقَرينكر م 
= 




	د����������  > �א�
�	م��
٥٣ 

٢-ا كذلك لو اشترى عبد، نَّإ فَ؛عتقه قبل أن يقبضهأ ثُمالش برع يا ذَيح ه
وز إخراج العبد عن ملك ج وي،رعب فيه الشغِّر العتق ي ألنَّ؛العتق ويعتربه واقعا

ى ولو لَسيده بالعتق حتكَ، يكن قبضه قبض غريهم ا أنه ينفذ العتق ولو كان م
بصفة هةزلي،وي وجب سيان العتق إذا كان الْرا له من ذلك أعتق قد معتق شقص

 ،اني غَانَعتق إن كَمى حساب الْلَة عقبميع الرجعل العتق ساريا ِفي جي فإنه ،العبد
 .وباهللا التوفيق

 

 

 

 

 

J@J@J@J@J 

                                                           

= 

ى الْلَالبائع عم٢١١٥( رقم ،ريشت(،ور وِه ِفي كتاب الْاهباب،ةب :م نه ى له هدية وعند أهد
لَج٢٦١٠( رقم ،ه فهو أحقؤاس(. 
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]٢٦٥[ع نِراِب جِن بع أَ$: باهللا  ِدبنهِم سعر ج اهللا ولَسولُقُ يع ام 
  ، اهللا  ولَسا ر  ي :يلَ قِ  فَ.امِ ن صاألَ  و،يرِ زِ نِخالْ   و،هِ تيم  والْ  ،ِرم خ  الْع ي ب مر ح هولَ س ر اهللا و نَّإِ  :حِ تفَ الْ
ا ه ِبحِبصتسي و،ودلُجا الْه ِبنهدي و،نفُا السهى ِبلَطْ يهنِإ فَ،ِةتيم الْومح شتيأَرأَ

النال :الَقَ فَ؟اس،ه وح رام. الَ قَثُمر ِعج اهللا ولُس نِل ذَدقَ :كاهللا الْلَات يهنَّ ِإ؛ود 
 . #هنموا ثَلُكَأَ فَ،وهاع بثُم ،وهلُما جهومح شمِهيلَ عمرا حماهللا لَ

 .وهابذَ أَ:وهلُم ج:الَقَ

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديث ح :تحري م بيع ما حرمأكله أو ش ربلنجاستهه ،وت م  حري
 .ى هيئتهالَم عبيع األصنا
J ْالمفراتد: 
  .غربمشرق من الْمعرف شاربه الْى ال ي حت-اهطَّ غَ:أي- العقل راما خم: رمخالْ
  . بدون ذكاة: أي،تف أنفهاانات حويحت من الْاتا مم: ة هييتموالْ
ِخا الْأمفَ: يرِزنهوح يوان خبيث حِل؛م اهللا أكلهر ينشأ عنه من الْا مالئق خ

ةيئَالس.  
ا األصنامأم :فهي التاثيل من الْمخِحب أو الْشجة أو غريِهاروهي الَِّتي ،ام 

تى شكل اآلِللَمثل عهة الَِّتي يعبدوناه. 
  .كم بعد التعليلحن الْاستفهام ع: #ِةتيم الْومح شتيأَرأَ$: قوله
ؤثرا ِفي  منه هل يكون مدصقْا تعليل يذَه: #نفُا السهى ِبلَطْي هنِإفَ$: قوله

  .ةاحكم تأثري إبحالْ
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ان توفَعطُ مانلتمج الْاناته: #اسا النه ِبحِبصتسي و،ودلُجا الْه ِبنهديو$: قوله
ى الْلَعجامة الَِّتي قبلهلَم.  

 يه ن"ال" و،جول اهللا سى رلَ عودع ي"قال"مري ِفي الض: # الَ:الَقَفَ$: قوله
  .مهوتمأو نفي للحكم الْ

  ".ال"ا تفيده مة تأكيد ِللَمجذه الْه: #امر حوه$: وقوله
$الَ قَثُمر ِع ج اهللا ولُسنِل ذَدقَ:ك ل اهللا الْاتيهود# :ذَها داء عليهمع.  
 T اهللا  وذلك أنَّ،ة األنعاميمِهوم بح ش: أي:#اهومح شمِهيلَ عمرحا م اهللا لَإنَّ$

حرمالش حوملَ عي إسرائيلِنى ب.  
جلُمأذابوه:أي: وه .  

ا ن مموا ثَلُكَم أَهم األمر إلَى أنِه آل ِب:أي: #هنموا ثَلُكَأَ فَوهاع بثُم$: قوله
حرعليهمم .  

J ْالمعنى اإلجياِلم : 
سئل رنَِّإ$: الَ حني قَج اهللا ولُساهللا و رولَسهح رمب يالْع خِرم،الْ وميِةت، 

ِخالْويِرِزن،اَأل وصفَ.#اِمن سن الْألوه عمالَ$: الَقَ فَ،افع غري األكلن،ه وح رام#. ثُم 
ة لبيع ما أذابوه يلَِحملوا الْوم عح اهللا عليهم الشمر عندما ح، قاتل اهللا اليهود:الَقَ

 .T اهللا مرا حا مه ليأكلوا ِب؛يلةِحهم تلك الْى استعماِللَوا عمذُ فَ،منها
J ْفقه الديثح: 
ا م ِل؛يرِزنِخة والْيتممر والْخم بيع الْحريديث تحا الْذَذ من هؤخ ي:أوالً

فيهما من الضوالْر رمىالَعصية هللا تع. 
 وهي باقية : أي،ةاهنالتها الرحوز بيع األصنام ِبجذ منه أنه ال يؤخي: ثانيا

ى شكلهالَع.  
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أ عليها من را طَمت ِلمرا حم وإن،اد طاهرةوت األصنام من مانا كَم لَ:ثالثًا
جعلها تاثيل ِلممعباألصنام من الْ فإنه لو كانت ،ات الوثنينيودخِسكُب فَشت ر

ت انا كَملت عوحا قد ته ألن؛يعهاوز بجالة يحذه الْ فإنه ِفي ه؛طبات حيعوِب
  . فيه االتفاقيِكا حذَ وه،عليه

اع م باإلجامرزير حنِخ والْ،اءملَة بصريح اآلية واتفاق العجسة نيتمالْ: رابعا
اع يا من ضهِبرا ينشأ عن شم أو ِل،مر لنجاستهاخت الْمرل حه لكن ،للنص عليه

  ؟ى يعود صاحبه ال عقل له حت،العقل وتسكريه
 : اختلف فيه أهل العلم؛مه بني هاتني العلتنيحريدد ترتمر مخ الْانَا كَملَفَ
؟جسهل هو ن وهل أن التحريم تالزمه النج؟ةاس  
  .ةاسجم تالزمه النحري الت إلَى أنَّمو قَبهذَفَ

ون التخدير أو كُ واستدلوا بأنه قد ي،ةاسج إلَى أنه ال تالزمه النوم قَبهوذَ
 انَ وإذا كَ،امريوين وغريِهِهشيش والْحالْالتسكري طبيعة ِفي شيء من النباتات كَ

  بل إنَّ،ةاسجبه أو أكله وليس للنر شىلَتب عرتا يم ِلمحري التإنَّ فَ؛األمر كذلك
الشجذه الْر الذي تؤخذ منه هما الْ،ة طاهر باتفاقادر الذي  ومثل ذلك أيضشح

يستإنَّ فَ،ل ِفي الشيشةعمش جا باتفاقره طاهر أيض.  
ما رحشيء م بل قد يكون ال،ةاسج ال تالزمه النمحري الت بأنَّنيبا فقد تذَهِل

 عليه من تبرتا يم أكله وشربه ِلمرا حم وإن،أكله أو شربه وهو طاهر ِفي نفسه
تقل وتسكريهخدير الع.  

اخلَ:امس ما حرت الْممرخ،وأم ر  ِبيبإراقتهاجالن ،؛  أيتامالُ وكان فيها م 
ة البد أن دينمارع الْوت ِفي شاح وكان بعد اإلراقة الَِّتي س،المفأريق ذلك الْ

لَ فَ،أ فيها الناسطَيا لَمِبي  ينههم مء عن الوطجالنفيها وهي م ولَ،ةاقَر ميأمر م ن 
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 . وليست بنجسة،ا طاهرةهى أنلَا عذَ هلَّ د؛وطأ فيها أن يغسل ما أصابه منها
اسلَ:ادس مألَا سالص حابة رعن االنتفاع ِب ج اهللا ولَسالَِّتي  -ذه األشياء ه
ا هن ِبهد وت،ا السفنهى ِبلَطْ ألنه ت؛ةيتم فسألوه عن الْ،-ةيتممر والْخهي الْ

كم لعله أن تكون حلتمسني الْ فسألوه عن ذلك م،ا الناسه ويستصبح ِب،ودلُجالْ
:  جالنِبي  الَ  قَ، اه از استعمالِ    و ؤثرة ِفي ج  افع الَِّتي هي غري األكل والشرب م        ن م هذه الْ 

  .#امر حوه$:  ذلك بقولهد وأكَّ.#ال$
اسابع :هل يؤخا أنَّذَذ من هم نماتت له ب فَ،ةهيم استلَعمش حوما ه

  ؟احاب هل يكون ذلك م،لالستصباح أو لطلي السفن
حل نظرهذا م،ِج فإن وداإلج اعم،إذا لَى جواز ذلكلَ وصح ع يكن فيه  م 

  .ول إليه من البيعئا هو من أجل ما يم إنمحري التى أنَّلَ دل ع؛بيع
لَوعِبي  نَّإ :ا فيمكن أن نقولذَى هلَجالن كَا ذَموذَ، اليهود عند ذلكر مم ه

ا هو مم إنحري التى أنَّلَ عاال كان ذلك د؛نهاموم وبيعها وأكل ثَحمل الشجِب
  .ق االنتفاعطلَم وليس ِل،للبيع وأكل الثمن

ا م إن: وقال،ة ودبغه واالنتفاع بهيتم أخذ جلد الْجالنِبي ولقد أباح : ثامنا
ي إلَى أكل الثمن دؤا هو للبيع الذي يم إنمحري التى أنَّلَ ذلك علَّد فَ،حرم أكلها

 وهاع بم ثُ،وهلُم جومح الشمِهيلَ عمرا حم اهللا لَنَّ ِإ،ودهي اهللا الْلَاتقَ$ :ج الَحني قَ
وا ثَلُكَأَومنه# . 

ام رحائع الَِّتي توصل إلَى الْرم الذَّحريديث أيضا تحا الْذَذ من هؤخي: تاسعا
 . وباهللا التوفيق،ل لليهودصا حمكَ

J@J@J@J@J 



  > �������א�
�����	م
٥٨ 

ŠÖ]�h^e{×{{{Ü� 

]٢٦٦[ عنع ِدب ِناهللا بع ِدقَ$: الَ قَب اٍسبمر اهللا الْولُس ِدمةَينو هم 
يِفي الثِّونَفُِلس اِرمالس ةَنو السنتِنيالَقَ فَ،ثَالَالثَّ و :مأَن لَسفِفي ش لْ فَ؛ٍءييِلسف 

 .#وٍملُع مٍلجلَى أَ ِإوٍملُع مٍنزو و،وٍملُع مٍليِفي كَ

<|†�Ö] 

J م وع الْ وض ديث ح:  الس لم وما يصح   ؤثِّ به من شروط تكون مة ِفي رحةالص، 
وعدمها مثِّؤر ِفي عدم الصةح. 

J ْالمفراتد: 
لم الس :ممن تسليم الثَّ   وذٌأخ ن ِفي الْمالح،  وتأجيل الس  لعل ة إلَى أجمحدد، 

أملف فهوا اسم السمأخوذ من الت مقدي،قَ بأن يدالثَّم من ويؤجلْل السومن ،ةع 
 يغِفر ،السالم علَيكُم يا أَهلَ الْقُبوِر$ :ةرقبمول الْخاء دع ِفي دجالنِبي ذلك قول 

لَكُما ولَن ِباَألثَِر،اللَّه نحنا ولَفُنس مأي. )١( # أَنت:أنتم م قَتدمحن باألثر ون ون
 .  وكال اللغتني صحيح،بعدكم

                                                           

والْحديث  .)١٠٥٣( رقم ،ابرقَم الْلَخل إذا دجول الرقُا ي م: باب،ائزنجالترمذي ِفي كتاب الْ) ١(
 .ضعفه األلباِني
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لموحقيقة الس:م الثَّ تقديمن وتأخري السةلع،وعكسه تقدي م السة وتأخري لع
 .نمالثَّ

J ْالمعنى اإلجياِلم : 
 ،ةلفَختار إلَى آجال ممم يسلفون ِفي الثِّهدجة ودينم الْجالنِبي  دما قَملَ
 لَع وج،لم السجالنِبي  رأقَ فَ، وبعضها ثالث سنني، وبعضها سنتني،ةنا سبعضه
له شائط تضبطه بقولهر :$مأَن لَسلْ فَفيِلسِفي كَف ٍليم وٍملُع،و وٍنزم لَى أَ ِإوٍملُعٍلج 

موٍملُع#.  
J ْفقه الديثح: 
 ؛ةملَجازه من حيث الْوى جلَ االتفاق عيِك وقد ح،لماز السوج: أوالً

  :لألدلة اآلتية
        ﴿ :ىالَ قوله تع:الدليل األول

 . ]٢٨٢:البقرة[ ﴾ 
  .ديثحا الْذَ فهو ه،ة من السن:ييل الثاِنلوالد
وأما اإلجفَ:اعم هوم كَا حلَاه عماء هة قَذه األمديا وحديثًا أنَّمة  األم

أجمعلَت عى جولم بالشروط الْاز السذكُمة ِفي الْورديثح. 
  :لم جائز بشروطالس: ثانيا
١-أن يكون م ِموط الْضبشيء ِبلِّ والضبط ِفي كُ،ارقد فَ،سبهح انَا كَم 

وينبغي أن يعرف الِْمكيال الذي يكَال به إن كَانَ هناك  ، فضابطه الكيلمكيالً
أما إن كَانَ العرف جاريا علَى مكيال واحد؛ فال يلزم ، مكَاييلاختالف ِفي الْ

ا  وم،دودا فضابطه الععد مانَا كَ وم، الوزنهابطُضونا فَوز مانَا كَوم، التعيني
 .ابط بالكيل والوزنى الضلَ عجالنِبي  ه وقد نب،وعا فضابطه الذرعذر مانَكَ



  > �������א�
�����	م
٦٠ 

٢-أن يكون الْ:لم من شروط الس مبيع موفًا ِفي الذِّوصن إذ؛ةما لَ فكل مم 
كُين م؛وفًاوصلم فيه فإنه ال يصح الس.  

ا وا معن وم،وي األحجامستودا أن يكون معد مانَ اشترطوا فيما كَ-٣
يكون ما كالْلف األحجام اختالفًا فَختحبحب مثالًاحش،كُ فإنه قد يون حجمه 

حبحبةُ    وقد تصل الْ   ، كيلو فأقل    اصغري       ا إلَى خالواحدة أحيان  مس ة عفمثل     ،ر كيلو   ش 
ذَه         لم فيه إالَّ  ا ال ينبغي أن يكون الس بو يضبطه    ٍفص ،    أو يكون م  األحجامارب  قَت. 

٤-لم من شروط الس:ذكر األجل بأن يكون األجل م ا بزمنه ومكانهعين. 
٥-أن يذكر:لم من شروط الس حل التسليم ِب محيث أن يكون ما ِفي لَّسم

ان كذاكَم.  
٦-أن يكون األجل ي جأو ، له وقع ِفي الثمن كشهرينونَكُوز فيه أن ي 

  . أو سنتني، أو سنة،ثالثة
 ودج وإنَّ فَ،ة قبل األجللعلم إليه واجدا للسسم أنه يشترط أن يكون الْ-٧

السلعجلجب توفره عند األة ي. 
هل  :لجؤلم بأن يبيع سلعة بثمن ماختلف أهل العلم ِفي عكس الس: ثالثًا

يجوز له الزيادى الثَّلَة عن الْممعرال البيع أووف ِفي ح ال ي؟ وزج 
  ﴿ :ىالَ ومن أدلتهم قول اهللا تع،ازوج إلَى الْورمهج الْبهذَفَ
 . ]٢٨٢:البقرة[ ﴾       

 ، العقد فيهلَصن الذي حمم ال يرتبط بسعر الزلَ الس أنَّ:ومن أدلتهم أيضا
  .م إليهلَّسمم والْسلِّميه الْلَان عفقَتا يب مسحبل يكون ِب
 فكذلك البيع إلَى ؛رتبطًا بسعر وقته مونَكُا أنه ال يشترط فيه أن يموكَ

ا ال يأجل أيضشترالبونَكُط أن ي يع موِم،قدرتبطًا بسعر وقت الع به ا استدل م
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 مات وِدرعه مرهونةٌ ِعند جأَنَّ النِبي $:  ما ثبت ِفي الصحيحنياز ذلكوجعلَى 
واليهود معروفُونَ . #يهوِدي ِفي ثَالَِثين صاعا ِمن شِعيٍر اشتراها نفَقَةً َألهِلِه

  . إالَّ بسعر أكثر من سعر يومهجال يعطُون النِبي ف، ِبجشعهم
 يأِتيِني :هلُأَس أَج أَتيت رسولَ اهللا$: حديث حكيم بن ِحزام قَالَوأيضا 

أَلُِني ِمنسلُ يجِديالرِعن سا لَيِع ميالْب ،ِمن لَه اعتوِق أَبالس ،هأَِبيع ال  : قَالَ؟ ثُم
 ِبعتكدِعن سا لَيم#

)١(.  
ة وبعض أهل يديبت الزهلك ذَى ذَ وإلَ،ةيادالز وزج إلَى أنه ال توم قَبهوذَ

مستدلني ِب؛ةالسن حديث أسالَّبا ِإ ِرالَ$:  بن زيدةَام٢(#ِةيئَِس ِفي الن( .ا الْذَوهديث ح
انَافعي بأنه كَتأوله الشلسؤال عن شيئني ي فيهما التفاضلوز ج،حرم النسأ وي، 
  .#ِةيئَِس ِفي النالَّبا ِإ ِرالَ$ : بقولهجالنِبي فأجابه 

  ؟منوعائز أو مهل هو ج :الحلم الْاختلفوا ِفي الس :رابعا
 ٍلجلَى أَِإ$: جالنِبي  قول  أنَّ إالَّ، بعضهمهاز وأج، وأبو حنيفة، مالكهعنمفَ

موٍملُع#.لَى  الٌّ دعفيه أجل له وقع ِفي الثَّونَكُأنه البد أن ي وباهللا التوفيق،نم  . 
                                                           

)١ (الترمذي ِفي كتاب البباب،وعي :م ِفي كَاَءا ج را لَاهية بيع مرقم ، عندكيس )١٢٣٢( ،
 وأبو داود ِفي ،)٤٦١٣( رقم ، عند البائعيسا لَ ميع ب: باب،وعيكتاب البوالنسائي ِفي 

كتاب البباب،وعي :ِفي الر جا لَل يبيع م٣٥٠٣( رقم ، عندهيس(،وابن م ِفي كتاب هاج 
التجباب،اتار :ا لَ النهي عن بيع ميسا لَ عندك وعن ربح م٢١٨٧( يضمن م(،وأح د رقم م
 .والْحديث صححه األلباِني ،)١٥٣٨٩ و١٥٣٨٦ و١٥٣٨٥(

)٢ (البخاري ِفي كتاب البباب،وعي :بيع الد ينار بالدينار نرقم ،ًءاس )مسلم ِفي كتاب و ،)٢١٧٩
وع ِفي بيع يوالنسائي ِفي كتاب الب، )١٥٩٦( رقم ،مثل ِب بيع الطعام مثالً: باب،اةاقَسمالْ

ة بالذَّالفضلذَّب وبيع اهه٤٥٨٠( رقم ،ةب بالفض( ،وابن مهاجِفي كتاب الت جباب،اتار : 
م٢٢٥٧( رقم ، ِفي النسيئة ال ربا إالَّ:الَ قَن(،وأح د برقم م)٢٢١٠٥(. 
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]٢٦٧[ع ن  ائِ  عالَ  قَ ل ةَشت: $ اءَ ج نِت رِ ي بالَقَ فَ)١( ةُير كَ: ت  اتبأَ ت لِ ه ى   لَ ي ع
  كِ ؤ الَو و ا لَهم  هد ع أَ نْ  أَ ِكلُه  أَ بح أَ نْإِ : ت لْقُ  فَ.ي ينِ  ينِ عِ أَ فَ ةٌيوقِ  أُ اٍم ع  لِّ ِفي كُ اقٍ و أَ ِعس ِت
  م هِ دِ ن عِ ن  ِمتاءَ ج  فَ، اه يلَ وا ع  بأَ  فَ، لَهم  تالَقَ ا فَه ِلهلَى أَ   ِإةُيررِ  ب تبهذَ  فَ .ت لْعي فَِل
ورج اهللا ولُ س الِ  ج الَ قَ فَ،سإِ :ت ن ي عرضِل ذَتك ى أَ لَ  عأَ ي فَلِ هنْ أَ الَّوا ِإب ونَ كُ ي  ملَه   
أَ فَ. ُءالَ الو خبرت  ائِ  عةُش      ِبيالَ قَ فَ، ج الن:  ذِ خيه  ا و اشِطرِ ت  مي لَه  إِ  فَ ،ُءالَ  الو نا الْ  م لِ  ُءالَ و م ن  
  : الَ  قَثُم   ،ِهي لَ ى ع ن ثْأَ  اهللا و دِمح  فَ،اسِ  ِفي الن  ج اهللا   ولُس ر ام قَثُم   ،ةُشائِ   ع تلَعفَ  فَ.ق تعأَ 
 اهللا    اِبت ِفي كِ  سي  لٍَطر ش لُّ كُ،  اهللا اِبت ِفي كِ  تسيوطًا لَ  ر ش ونَ طُرِ ت ش يالٍ ج ِرالُ ا بم  فَ ؛دع ا بم أَ
 . # قتع أَ  نملِ  ُءالَ و ا الْ  من إِ  و، ق ثَو اهللا أَ   طُرش  و ،قح اهللا أَ   اءُ ض قَ  ،ٍطر ش ةَائَ  مِ انَ  كَ  نْإِ  و لٌاطِ  ب وه فَ

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح :الشوط الْرجة والْائزممنةوع. 
J ْالمفراتد: 
ا تعليق هأن: ���ا وهفُر وع،د وعبدهة هي عقد بني السيباتكَمالْ: اتبت أهليكَ

                                                           

)١ (ترجِفي التقريبالَ قَ:ة بريرةم :بريرة موالة ع ائشة صحابية مشهةور،ع بن ت إلَى خالفة يزيد اش
معتقريب(. ةاوي ( ةمرقم الترج)دار العاصمة. ط، )٨٦٤١. 
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لَعتق بصفة عى معاوضة مخصةوص.  
 ،ماة هي أربعون دره واألوقي،ةمع أوقيواق جأ: #اٍقو أَِعسى ِتلَع$: اهولُقَ

 .وديع الدرهم ربع ريال سوهي تساوي عشرة رياالت باعتبار أنَّ
  .-ةطَسقَ م:أي-ى تسع سنني لَة عمجن م:أي: #ةٌيوِق أُاٍم علِِّفي كُ$: اهولُقَ
 .ل ةَائشطلبت اإلعانة من ع: #ييِنيِنِعأَفَ$: اهولُقَ
  .ةائشالقائلة ع: تلْقُفَ
  . أسيادك:أي: ِكلُه أَبح أَنِْإ
  . أعطيهم اآلن نقدا: أي،ااه أنقدهم إي: أي:ا لَهمهدع أَنْأَ
والوي فَ ِلِكؤلْعأي:ت :ال بأن يكون ويك ِلؤ.  
أن يكون الوالء  وا إالَّعن م:أي: هم فأبوا عليهااورشا لت إلَى أهلهةُيرِر ببتهذَفَ

  .لَهم
  .الحاو واو الْالو: ساِلج ج اهللا ولُسر ومِهِدن ِعنت ِماَءجفَ
 ، ى أهلي فأبوالَرط الذي تشترطينه ع بالش: أي:كِل ذَتضري عن ِإ:تالَقَفَ

  الوالءونَكُ أن ي إالَّ،ل الوالء لعائشة ونَكُى أن يلَوا من العتق ععن امت:أي
  .لَهم

  . اشتريها:أي: ايهِذخ :الَقَفَ، ج النِبي ل ةُشاِئ عتربخأَفَ
واشِطِرتمي لَهإنَّ فَ،قبلي شرطهما : أي:ُءالَ الوش طَرإنَّ لذلك فَ؛م باطله 

وجودكَه دمهع.  
 حم وس،رقن وأعطى الوم الثَّعفَ دنم ِل:أي: #قتع أَنم ِلُءالَوا الْمنِإفَ$: هولُقَ

ى ذلكلَبالعتق بناًء ع.  
قَثُم امر ج اهللا ولُس أي:اسِفي الن :ا خطيب.  
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 الات العفَ من الصها لَليه خريا بذكر مى ع وأثن:يعِن ي:ِهيلَى عنثْأَ اهللا ودِمحفَ
واألساء الْمحىسن.  

وطًا ليست ِفي ر يشترطون شم وِل،مهأنا ش م:أي: #اٍلج ِرالُا بمفَ$: قوله
  !!؟ ِفي شرعه: أي،كتاب اهللا
  .ول به لبطالنهمع غري م: أي:لٌاِط بوه اهللا فَاِبت ِفي ِكسي لٍَطر شلُّكُ

  . بتأكيداتد وإن أُكِّ:يعِني: #ٍطر شةَائَ ِمانَ كَنِْإو$: قوله
  . أحق بالتنفيذهعر وشهمكْ ح:أي: قح اهللا أَاُءضقَ
وشاهللا أَطُر ثَوأي: ق:أوثق من الش روط الَِّتي يشترطها الناس مة لكتاب الفَخ

 .Tاهللا 
ِإونا الْمِلُءالَو مأَن عتق :"إنام"ِل" و، مبتدأ"الوالء" و،صر أداة حن أعتقم" 

 . أعتقنم ِلقحستا الوالء ِفي شرع اهللا مم إن: أي،خرب
J ْالمعنى اإلجياِلم : 

هذه القصة مضمونل أهل بريرة ا أنَّهب عأن كَد اتبوهى تسع أواق لَا ع
منجأي-ة م:قَ مةطَس-،اَء وجت تستعني عفَ،ل ةَائش أرادت عل ةُائش 

 فأبوا ،اه الوالء لَونَكُشرط أن يى لَ وتعتقها ع،الًجعل مجؤمن الْمأن تعطيهم الثَّ
  . الوالء لَهمونَكُ أن يإالَّ

فعند ذلك أمرا ه ِبيجالنذَ أن تقبل ها الشرط الذي وجودكَه دمهع، 
فقبلت واشترتأ و،اهى ذلكلَعتقتها بناًء ع،لكن ذلك الش ِدرط همارع  بإنكار الش

 الثمن وأعطى عفَن دم الوالء ِل اهللا أنَّاُءض وقَ،هئاض ألنه خالف شرع اهللا وقَ؛له
        ﴿ : يقول� واهللا ،الورق
  .]٩٠:النحل[ ﴾       
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وليس من العدل أن تعطي عالثَّل ةُائش ويكون الوالء ،ن وتعتقم 
 . وباهللا التوفيق،لغريها

J ْفقه الديثح: 
 T  اهللا ر وقد أم ،ةب ات  كَم ة الْوعي  رش م .# يلِ ه أَتب ات كَ $: ا هولِ ذ من قَ ؤخي:  أوالً 

           ﴿ :ا ِفي قولههِب
 .]٣٣:النور[ ﴾     

وا لُم وح،ورمهج الْبهى ذلك ذَ وإلَ،ة وليست بواجبةحبستالكتابة م :ثانيا
ى أنه أمر إرشادلَاألمر ع،ال أم رإي ابج. 
ا مة ِبقَلَّعى الكتابة تكون ملَة عقَافَومذ من اآلية أن استحباب الْؤخي: لثًاثا

إذا عالم عن العبد صا وكسبالح،حيح وهذا هو القول الص.  
 .-ةطَسقَ م:أي-ة غالبا مجنالكتابة م: رابعا

 ونَ كُوز أن يج التقسيط ي أنَّ.#ةٌيوِق أُاٍم علِِّفي كُ$: اهوِلذ من قَؤخي: خامسا
  . باألشهرونَكُ وأن ي،باألعوام
ااسأنَّ: دسالع بدكُ ال يون حإذا أكمل قيمة نفسه الَِّتي كاتب عليها ا إالَّر 

دهسي.  
 وبعضهم ،از فبعضهم أج،اتبكَماز بيع الْواختلف أهل العلم ِفي ج: سابعا

منانَإن كَ فَ،عالبيع م قصللعتق كَاود ما ِفي قصفاألظهر الْ؛ريرةة ب جوإن ،ازو 
 !مرحنه مإ :ا أن نقول أم، فالظاهر أنه مكروه؛ به غري ذلكا البيع مقصودانَكَ

  .فال
  :ي على أمرين تنبِنةُاهروالكَ ●

  .ومذملف مخا التذَ وه،دهلفًا من سيخأنه يعترب ت: األمر األول
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 جده  عن، عن أبيه  ، عن عمرو بن شعيب  :ديثح  ِفي الْاَءقد ج:  يثانِ األمر ال
 ِبيقَالَجعن الن  :$مهِتِه ِدربكَاتم ِه ِمنلَيع ِقيا بم دبع بكَاتالْم#

)١(.  
 ونَكُا أن ي إم؛د وعبدها العقد بني السيذَه ِباَءفَ الونَّإ : فنحن نقولنإذ

 .وهاكر مونُكُ عنه يولُد والع،احبست مونَكُا أن ي وإم،واجبا
وجب  يل له سببصن حماز االستعانة ِمو ج.#ييِنيِنِعأَفَ$: اهوِلذ من قَؤخي: ثامنا

  .وناي دلَمح تن وكذلك م،ائحةٌ أصابت ماله جن وكذلك م،االستعانة كهذا
. #تلْعي فَ ِلِكؤالَو وا لَهمهدع أَنْ أَِكلُه أَبح أَنِْإفَ$: ةَائشول عقَ: تاسعا

يذ منه أنَّؤخع ل ةَائشاست عدال الْت بدفع مكَماتبى شرط العتقلَة ع. 
  . تبتع الكتابةما ابتاعت بريرة ولَهحيح أنالص: عاشرا
 بشرط أن  إالَّ،ى بيعهالَة عقَفَاومامتناع أهل بريرة من الْ: رش عالْحادي

ونَكُيملَه ،عالوالء ي دا للشيء ِفي غري موضع واشتراطًا لشرط باطل،لهح . 
ا ذَ من هذُؤخ ي.#ُءالَ الوي لَهمِطِرتاشا ويهِذخ$: جالنِبي ول ِفي قَ: رش عالثاِني

 .رط الذي اشترطوها الشذَ وأن تقبل ه،ا بأن تشتريهاهر أمجالنِبي  أنَّ
رط  ذلك الش إخبار أنَّ.#قتع أَنم ِلُءالَوا الْمنِإو$: ِفي قوله: رش عالثالث

  . وشرعهTالف لكتاب اهللا خ ألنه مٍغ؛ال
م   ء الت ي الا واضح  فيها إشكاالً    أنَّ :  �����ة ارذه العب   ى ه لَقد اعترض ع     :ر ش ع الرابع   

قَمع مام الن؛ بأن تقبل ذلك الشرط مع أنه باطلل أمره لعائشة  وذلك أنَّ،ةبو 
ربمِخ من الْيئًا فيه شنَّإ :القَا يداع الذي يتافَنام النبوةقَى مع م.  

 .ا بأجوبة غري منتهضةذَقد أُجيب عن ه:  عشرالْخامس
                                                           

 ،)٣٩٢٦( رقم  ،وتمي بعض كتابته فيعجز أو ي د ؤاتب يكَ م ِفي الْ : باب ،أبو داود ِفي كتاب العتق ) ١(
 .والْحديث حسنه األلباِني
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  : ِفي نظريابو الص:وأقول
 ، نظرا ألنه شرط باطل؛ا الشرطذَا أن تقبل هه لَاحأب: أوالً جالنِبي  أنَّ

ووجه كَوددمهع.  
رع ود للشقص والعتق م،وا من العتقعنملِ الًأنه لو أظهر لَهم ذلك أو: ثانياو

مغَّروالْ، فيهب ؛ عليه كثريثُّحفلذلك أم رع ةَائشذَ أن تقبل هرط مع أنه غري ا الش
صحيح حتى يبريرة عتقتم .  
يفعل   وال  ،ا ق ح  ال يقول إالَّ   ج النِبي     ف أنَّ  لَّكَل م  جب أن يعتقد كُ      ي :وأخريا   

 . ة أبدابوام النقَ هذا االحتمال إلَى مقرطَتوز أن يجال ي فَ،ق حوا ه مإالَّ
 جالنِبي ثُم إظهار بطالنه من ،  ِلهذَا الشرطلأنَّ قَبولَ عائشةَ : ثالثًاو

،  أنَّ مثل هذا الشرط باطل، ِفي الْخطبة أشد وقعا حتى يعرفه كل من سِمع ذلك
 .وباهللا التوفيق 
 وأعلن ، أنه بعد ذلك قام خطيباووه، جذ من فعله ؤخي: رش عالسادس

ى ذلك معرفة الناس لَ ليترتب ع؛اه مثل هذه األمور ينبغي إعالن أنَّ:مكْحالْ
باألحكام الشةرعي. 
طبة البد أن خ الْأنَّ. #ِهيلَى عنثْأَ اهللا ودِمحفَ$: اهوِلذ من قَؤخي: رش عالسابع

  .  والثناء عليه،مد اهللاحتبدأ ِب
االت الَِّتي مامد والكَحما له من الْمدحه ِبى اهللا هو ملَالثناء ع: رش عالثامن
 . لهال تنبغي إالَّ
 ليفصل ؛ة هذه الكلمةوعيرش منه مذُؤخ ي.#دعا بمأَ$: ِفي قوله: سع عشرالتا

 . ريد أن يدخل فيهود الذي يقصمة والْطبخة الْمدقَا بني مهِب
 أنكر  ن م أنَّ.#وطًار شونَطُِرتش ياٍلج ِرالُا بم$: ذ من قولهؤخي :العشرون
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 أقوام الُا ب م:ولقُ وهو أن ي،حرصي وال ي له أن يكناكر ينبغينمشيئًا من الْ
 . ما بال فالن أو آل فالن يفعلون كذا: وال يقول.يفعلون كذا

 .# اهللااِبت ِفي ِكتسيوطًا لَر شونَطُِرتشي$: ذ من قولهؤخي: العشرونو الْحادي
ربا قيلم: ذَأين ه؟رط من كتاب اهللا الش  

 ﴿ :دل بني عباده ِفي قوله ِفي كتاب اهللا بإقامة العطَر الشإنَّ :نقول
 . ]٩٠:النحل[ ﴾      

وق قُحاخلة ِفي العدل بإعطاء الْة د هذه القصأنَّ:  والعشرونالثاِني
 وال ،الءحق للوستم فهو الْ؛ وأعتق،الم الْعفَ ود، أعطى الورقن وم،ايهحقِّستمِل
يأن يأخذه غريه ِموزج ن لَميفعل شيئًا من ذلكم .  

ا   ذَ  من ه ذُؤخ ي .# لٌاطِ  ب وه  فَ؛ اهللا ابِ ت ِفي كِ  سي لَ ٍطر ش لُّكُ $: قوله   : والعشرون     الثالث  
  .شرط مائة  انَ  وإن كَ  ، فهو باطل    ؛ كتاب اهللا ودينه وشرعه        هدؤي  شرط ال ي  لَّ كُأنَّ

  .ةغالَبم الْازو ج.#ٍطر شةَائَ ِمانَ كَنِْإو$: قوله من ذُؤخي:  والعشرونالرابع
ا منِإ و،قثَو اهللا أَطُرش و،قح اهللا أَاُءضقَ$: ذ من قولهؤخي: العشرون والْخامس

  .فلَّكَت ويكون غري م،قحجع الذي يظهر به الْوز السج أنه ي.#قتع أَنم ِلُءالَوالْ
ادسوالعشرون الس :أنه يجكَوز ماتبة الْة اَألممزوة ِبجملوك مثلهام. 
حته  اء تقَت بني البري خ،حت عبد تتقَِت إذا عةَم اَألأنَّ:  والعشرونالسابع

 .كَما حصلَ لربيرة ،أو فسخ النكاح
 ،ةوجيكم الزت من حجرا إذا اختارت نفسها خهأن:  والعشرونالثامن
كَوانفسخ النبينهمااح .  

  . منهنكَّم تمت الفسخ لَاد أرثُم ،اهوجا إذا اختارت زهأن: التاسع والعشرون
 .  بريرة قبل التخيري   ج النِبي ا أخرب م كَ، بذلك  تخبر جب أن ا ي ه أن: الثالثون   
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]٢٦٨[ع نِراِب جِن بع أَ$: باهللا  ِدبنانَ كَهِس ييرلَ عى جأَ فٍَلمعاي ، 
 ثُم ،هلَثْ ِمرِس يمرا لَي سارس فَ،هبرضي وا ِلعدفَ، جالنِبي ي ِنقَِحلَ فَ،هبيس ينْ أَادرأَفَ
لَى  ِإهنالَم حتينثْتاس و،ٍةيِقو ِبهتعِب فَ.يِهِنعِب :الَ قَثُم . الَ:تلْ قُ.ٍةيِقو ِبيِهِنعِب :الَقَ
 ،يِرثَ ِفي أَلَسرأَ فَ،تعج رثُم ،هنمي ثَِندقَن فَ،ِلمجالْ ِبهتيت أَتغلَا بملَ فَ،يِلهأَ
 .#ك لَوه فَ،كماِهرد وكلَم جذْخ؟ كلَم جذَ آلخكتساكَي ماِنرتأَ :الَقَفَ

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح:الْطُرالش ائز ِفي البيعج . 
J ْالمفراتد : 

ن أن يسري  ععف والضجز الع:اد بالعيرمالْ: ايعأَل فَمى جلَ يسري عانَأنه كَ
مةافلَ القَع. 

  . يتركه:أي: #هبيس ينْ أَادرأَفَ$: هولُقَ
لَى ضمري التحدث لتفات من ضمري الغيبة إاي هذا ِف :جالنِبي ي ِنحقَلَ فَ:الَقَ
فسعن الن.  
 .من الدعوة الَِّتي هي الدعاء: #يا ِلعدفَ$: هولُقَ
وضربه :الضمري يعودى الْلَ عجأي،لم :ض رالْب جلَم.  
اوي سريه سول سري يصحنا كأنه نفي ِلالنفي ه: هلَثْ ِمرِس يمرا لَي سارسفَ

ذلك فيما سبق.  
  . أن يبيعه منهجالنِبي ب من لَا طَذَه :#يِهِنعِب$: هولُقَ
ِقبواألوقية: ةيا هي أربعون درهم.  
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اشترطت   :أي : يِلهلَى أَ   إِ هنالَم  ح تينثْتاس و ،ٍةي ِقو بِ هعتِب فَ.يهِ ِنع ِب:الَ  قَم ثُ . الَ:تلْقُ
ِبي ى لَعجالنأن أت ي ِفي الْ عليه إلَى أهلغَلَّبمِبي  فقبل ،ةدينجالنا الشرطذَ ه. 

  . وصلت إلَى أهلي:أي :غتلَا بملَفَ
  .ي وبينهيِن تنفيذًا لالتفاق ب: أي:لمجأتيته بالْ

قَفني ثَِندأعطاِن:أي: نهم ة الَِّتي بعته ِبي األوقياه.  
ثُمر جأي : فأرسل ِفي أثريعت:بعدي م برةاش،وي مل أن يكون ِفي حت

 إنَّ فَ،اناربقَت م"األثر" و"اإلثر" و،ا هي األصحهلَّعى لَة األولَايو لكن الر،إثري
الركَج ولَس أنه تتبأثرهع .  

   .يحسبِني وت تظنِن: أي:- التاء مبض- ياِنتر أَ:الَقَفَ
اكَمستالْ :كماكَمة هي الْسالَكَمة بالنقص من الثَّمنم.  

ذَآلخج لكم،ذْ خج لَمكو داِهرمفَ،ك هلَو ك:فَ تل عليه بإعطائه الْضجل م
والداهمر. 

J ْالمعنى اإلجياِلم : 
بينانَا كَمِفي غَباهللا  ابر بن عبد ج زوة من الغزوات يلَسري عى جل م

 ،ى السري مع القافلةلَة عدرم القُد وعجزه العيلَ عره ظَ: أي،لمجلك الْ ذَايأع فَ،هلَ
ة ِفي ائدى صاحبه أنه ال فَلَ عنة الظَبلَ يتركه لغ: أي،هبيساحبه جابر أن ي صادأرفَ
قَبائه مهع.   

 رِس يم سريا لَارس فَ،لمجب الْرضو، جالنِبي  هقَِح كذلك لَو هبينمافَ
 ثُم ،ى أوالًأب فَ، منه أن يبيعه إياهبلَ طَثُم ،جاته عجزة من معجز م وتلك،مثله

افَوبعد ذلكق ،مالنه إلَى أهله ِفي الْ لكنه استثنى حمفَ،ةدين افَوِبي  قجالنى لَ ع
  .ذلك
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إذا به  و، عندهلَمج الْكرت وجعر فَ،نهم فأعطاه ثَ،لمج أتاه بالْغَلَا بملَفَ
أَ$: ائالًرسل ِفي أثره قَيراِنتاكَي مستكذَ آلخج لَمناقصتك ِفي البيع آلخذ :أي- ك 

جكلَم- ذْخج لَمكو داِهرمفَ،ك هلَو ك#. 
J ْفقه الديثح : 
  وذلك بإقرار، فيها فائدةقب يمة الَِّتي لَابسييب للداز التو منه جذُؤخي: أوالً

  .هيه عن ذلكم ندوع، جالنِبي 
 ،ائبةة ِفي الساهليج يعتقده أهل الْانَا كَى ملَن التسييب عكُ يملَ: ثانيا
بة الظَّلَولكن لغنالْى أنَّلَ ع جمل ال ياد منه فيما بعدفَست.  
 تطييب  جي النِباء قصد منه ع أنه درظه ي�ابر ج ِلجالنِبي  اُءعد: ثالثًا

 اهللا هرسا ي لوال م،ع فيهقَ يادأزق الذي كَما ِفي نفسه من ذلك الْ مرب وج،خاطره
له من رحِبي ة موعطفه عليهجالن  . 

 جالنِبي  من بر الض.#هلَثْ ِمرِس يمرا لَي سارس فَهبرضو$: ِفي قوله: رابعا
تحلَوبركة ِفي ح فَ: "ةلمج و،جابر قسارس ا مانَا كَريسريه ي."ذه هي  وه
 .ةاهرة الظَّعجزمالْ

اخامس :يِب$: ولهذ من قَؤخِبيِهِنع ِقوٍةي#.أنه ي جوز مبايعة ملَن يعرض م 
 .سلعته للبيع
اسالَ$: قوله: ادس#.ي حتيعمل أنه امتناع من الب،لثَّ احتمل أنه امتناع من وينم. 
اسِبي قول : ابعِب$ :جالنيِهِنع#.م ِبي ة أخرى تأكيد من ربطلب البيعجالن . 

 . يعرض سلعته للبيعم لَنمة ِلعايبماز تكرار الْوى جلَليل عفيه د: ثامنا
أو ة عليه قَافَومب البيع والْلَابطة بني طَ الفاء هنا ر.#هعتِبفَ$: ِفي قوله: تاسعا

 .بلَا طَم بعته وبأوقية كَجالنِبي  بسبب تكرير : أي،سببيه
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اعاشر :يمن قولهذُؤخ  :$واسثْتنيتح الَمنلَى أَ ِإهيِله#.ج از االستثناء إذا و
  .بيعم يكن استثناء لبعض الشيء الْم ولَ،ةعنفَا استثناء للمذَ وه، معلوماانَكَ

فالثنيا ، )١( حديث النهي عن الثنياعى مافَنتا ال يذَ هأنَّ: رشادي عحالْ
 بعتك :الَن قَم فَ،بيعمة ِفي الْائمة بأن كانت عومعلُ تكن ممنهي عنها هي ما لَمالْ
ذَها القطيع من الغواستثنيت واحدة منه،من .فإنه ال ي أن ينصص  إالَّ،وز ذلكج 
ى الشاة الْلَعمستوإن،ةاثن استثن نفَى مفالبد أن تكون تلك الْ؛ةع نفَمة ة ععلُومم
 .ضارع فال تن وإذ؛ عن ثنيا غري معلومةونَكُا يم فالنهي إن،انهما وثَارهقدِمِب

 إنشاء ع إنشاؤه مانَ وكَ، شرطًا ِفي البيعانَا االستثناء كَذَ هأنَّ: رشي عالثاِن
ولَ،قدالع مقَ وقد أنكر بعض الفُ، بهقد إالَّ يتم العهاذَاء مثل ه،وا ِفي كُلَ ولكن س

سبيل تخريقُجه واالعتذار عن ووعه مسىالك شت،م العلم أنَّع ديثَ حابر  ج� 
  .)٢(أقوى من حديث النهي عن بيع وشرط

ا  وهكُلَسالك الَِّتي سم بعض تلك الْركَبعدما ذَ -ه اهللامِحر-ي اِننع الصالَوقد قَ
ِفي االعتذار عا الْذَن هالَقَ فَ،ديث واألخذ بهح:  

                                                           

)١ (الترمذي ِفي كتاب البباب،وعي :م رقم ، ِفي النهي عن الثنيااَءا ج )لنسائي ِفي  وا،)١٢٩٠
كتاب البوِف،)٤٦٣٣( رقم ، ِفي النهي عن الثنيا،وعي ي كتاب األيذكر : باب،ان والنذورم 

وأبو داود ِفي كتاب ، )٣٨٨٠( رقم ،ة ِفي كراء األرض بالثلث والربعلفَختماألحاديث الْ
البوعي:ِفي الْ:اب ب مخابديث صححه األلباِني، )٣٤٠٥( رقم ،ةروالْح. 

حِديثُ النهِي عن بيٍع وشرٍط أَخرجه الطَّبراِني ِفي  :لت قُ":ة األحوذي  حفَت" صاحب  الَقَ )٢(
،  عن أَِبي حِنيفَةَ، والْحاِكم ِفي علُوِم الْحِديِث ِمن طَِريِق عبِد الْواِرِث بِن سِعيٍد،اَألوسِط

 .#أَنه نهى عن بيٍع وشرٍط$: ج عن النِبي ، عن جدِه،عن أَِبيِه :حدثَِني عمرو بن شعيٍب
: وقَالَ الْحاِفظُ الزيلَِعي بعد ِذكِْرِه ِبالِْقصِة. كَذَا ِفي الدرايِة ِللْحاِفِظ ِابِن حجٍر. أَورده ِفي ِقصٍة
 "ة األحوذيحفَت" من  نقالً، ِانتهى.ته ضعف أَِبي حِنيفَةَ ِفي الْحِديِث وِعلَّ:قَالَ ِابن الْقَطَّاِن

 .)٤٣٤-٤٣٣ص(
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ه عن لَقَا نم كَ،حل الشرط ملَّعدا حر كونه وج ح ابنافظُحى الْووقَ"
اإلساعيليم. 

: ج فقوله  وإالَّ،اهبذَم الْقحاًء ِبفَ وهلُّا كُذَ وه:-ياِننعول للصوالقَ- قلت
  .’ا ".رط وأمثالها الشذَة ه ِفي حديث الثنيا واضح ِفي صح.#ومالُع مونَكُ ينْ أَالَِّإ$

ا ذَضة من هارعمعمهم الْا ِفي زوهفُلَّكَات الَِّتي تلفَكَ أن تلك التلَّدفَ
  .ديث النهي عن بيع وشرطح أو ِل،ديث النهي عن الثنياحديث ِلحالْ

والصأنَّ:ابو النهي إن م ا هعن الثنيا الْو مةولَجه،والشرط الذي ي تعض ار
مع البيع أو ينافيه ويادهض،أم ا لَا مم؛ن كذلككُ يفليس فيه م عارا ؛ة لهضعلم 

  .- وإياهم نا اهللا م ِحر-ا  هوا بِ  ضار  حديث جابر أصح من تلك األحاديث الَِّتي ع          بأنَّ 
الثالث عرش: يأَ$: ه من قولذُؤختاِنراكَي مستكذَ آلخج لَم؟كذْ خج لَمك 

وداِهرمفَ،ك هلَو ك#.ي ذُؤخذَ من هفَا تِبي ل ضجالنى أصحابهلَ ع،رِمكَ وقه لُ خ
وسائهخ،وكرمه الذي ج عل الدنيا عنده ال تفَ،اوي شيئًاس لَصات اهللا وسالمه و

 ثُم ، ما أَنا ِفي الدنيا ِإال كَراِكٍب استظَلَّ تحت شجرٍة، وما ِللدنياما ِلي$: عليه القائل
#راح وتركَها

)١(. 
الرابع عأنَّ: رشاالستثناء إن ما بشروطونُكُا يصحيح : 
رط األولالش :االستثناء من عني الْونَكُأن ي ما كاستثناء شاة من بيع معين

ى  ستثنم الْونَكُ أن يصح إالَّا ال ي ذَه فَ،خيل البستان    خلة من ن  واستثناء ن    ،ع الغنم طيقَ
موفًاعر.  

                                                           

)١ (باب،هدالترمذي ِفي كتاب الز :م ِفي أخذ الْاَءا ج ال ِبمرقم ،هقِّح )٢٣٧٧(،وابن م ِفي هاج 
٤١٠٩( رقم ، مثل الدنيا: باب،هدكتاب الز(،وأح د رقم م)ديث صححه و، )٤٢٠٧الْح

 .األلباِني
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 ، بيع معينا أيضا ومبينامة الْعنفَ االستثناء من مونَكُأن ي: يالشرط الثاِن
كاستثناء سكنى الدار مدعلُة مةوم،كُ واستثناء روب الدابية أو السة إلَى موضع ار

 .معني
بيع أو م ِفي ذات الْانَ إذا كَرط ال يصح إالَّا الشذَ هأنَّ: الشرط الثالث

هي ا نم ويكون ِم،وزجا ال يذَه فَ؛بيعم االستثناء ِفي غري الْونَكُا أن ي أم،منفعته
  . وباهللا التوفيق،"النهي عن بيع وشرط" :عنه ِفي حديث
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]٢٦٩[ع ِب أَني هريالَ قَ� ةَر :$نهى رنْ أَج اهللا ولُسِب ييعاِض حِلر اٍدب، 
الَو ت ن اجوا ش ،الَ و بِ  يعالر  لُج لَ  ع ى بيهِ خِ  أَعِ ي ،الَ و ي طُخب  طْ ى ِخلَ عيهِ  خِ  أَِةب،الَ وت لْ أَس 
 .#اهِتفَحا ِفي صئ مِفكْتا ِلهِتخ أُقالَ طَةُأَرمالْ

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح: النهي عن بوع ِليما فيها من الضرالْرد أو ى الفَلَر عمجتعم، 
ون اشتراط الْعخطُموبة طالق الزة قبلهاوج. 

J ْالمفراتد: 
  .ة والقريةدينماكن ِفي الْ السو وه،رضحاحب الْ صوه: اضرحالْ

كن الباديةهو سا: ادوالب. 
وال تناجواش :قَتدم تعريف النشج،وأنه الز ية ِفي الثَّادن ليوقع فيه غريهم. 
وال يقَ: ى بيع أخيهلَبع عقَد تادوهل الْ،م أيض مقصود به مجد السوم أو ر

النهي عن بيع الرجلَل عى بيع أخيه بعد ت؟ام العقدم 
 ،احكَ بالكسر هو طلب الن"ةطبِخالْ": #يِهِخ أَِةبطْى ِخلَ عبطُخ يالَو$: هولُقَ
وبالضخطبة الْم جةمع،ا قَذَكَ هرابن دقيق العيد ر -ِحره اهللام-. 
: اد بأختهارم والْ، تطلبه وتشترطه:أي: #اهِتخ أُقالَ طَةُأَرم الْلْأَس تالَو$: هولُقَ

 .مهي أختها ِفي اإلسال
لتكفئ محفَا ِفي صأي: اته:حفَ لتفرغ ما ِفي صاته،وت منع عنها الرالذي زق 

اقَساهللا لَه اه.  
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
نِبي ى هجالنعن الثالثة الب وع الْيذكُمورا الْذَة ِفي هحديث ما للغنعر ر
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ن هيه ع بذلك نحقلتوي، جمحمد ة مض بني أباغُسما ألسباب الت وح؛اعدِخوالْ
اطب طالق زوجته خى الْلَرأة أن تشترط عمهي الْ ون،ةطبِخى الْلَة عطبِخالْ

  .اه اهللا لَهاقَا قد سا منهع عمن وت،زق لتكفأ ما ِفي صحفتها من الر؛ىاألولَ
J ْفقه الديثح: 
 وبيع ، والتناجش،اضر للبادحيع الْ عن بديث النهيحا الْذَذ من هؤخ ي:أوالً

الرجى بيع أخيهلَل ع،قَ وهذه قد تم فقههاد. 
سلم مة الْطبم ِخحري ت.#يِهِخ أَِةبطْى ِخلَ عبطُخ يالَو$: ذ من قولهؤخي: ثانيا

ى ِخلَعة أخيهطب،وذلك بعد الت بعد أن يقبل الْ: أي،اكنر وتركن ،اطبخ 
 .ركن إليها وي،ة إليهوبطُخمالْ

ة طبِخاز الْوى جلَدل عا يم ِمدرا قد وم ِل؛ةالَحذه الْهوا النهي ِبصخ: ثالثًا
ِخى الْلَعفمن ذلك حديث فاطمة بنت قيس،بولة قبل القَطب :أن ا لَها انتهت من م

 .ياِنبطَ خةَياِوعم وٍمها جب أَنَِّإ$: التقَ تستشريه فَجالنِبي اءت إلَى ا جهعدِت
 وأَما معاِويةُ فَصعلُوك ال مالَ ،أَما أَبو جهٍم فَال يضع عصاه عن عاِتِقِه :جالنِبي  الَقَفَ
ٍد،لَهيز نةَ بامِكِحي أُسان #

)١(.  
 ، ة خطباهااويعي جهم ومون أِبى كَلَ فاطمة بنت قيس عجالنِبي فإقرار 

ى لَ عالٌّة دطبِخى الْلَة عطبِخ وإقرار الْ،ى تلك اللحظة تقبل واحدا منهما حتمولَ
 .  قد قبلنم ِبصخت ينعم الْأنَّ

أماذَا لو أرسل ه،ولَ،اذَ وأرسل ه مي قبل أح؛ منهمادفإنه ال م ِحانع ئٍذين 
ى فاطمة بنت قيس لَ عجالنِبي  ارا أشم كَ،نياطبني األولخمن أن تقبل غري الْ

  . قد قبلنم ِبصخت النهي مى أنَّلَ علَّد فَ.#نِكِحي أُسامةَأَ نِكلَو$ :بقوله
                                                           

)١ (سبقت خريجانظر ه ،)٢٠ص(. 
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سلم مة الْطبوز ِخج أنه ي.#يِهِخ أَِةبطْى ِخلَ عبطُخ يالَو$: أخذ من قوله :رابعا
ى ِخلَعا ألنَّ؛ة الكافرطبنظر الن هيإن ما هو أن يى ِخلَخطب عة أخيه الْطبسلمم، 

 .والكافر ليس كذلك
   ﴿ :ىالَ لقوله تع؛سلمةمج الْوزمنوع من ت الكافر منَّ إ:وأقول

 ياِبت ِكبطَا فيما إذا خذَر هوصت ولكن ي.]١٤١:النساء[ ﴾   
سلم ِكومتةابي. 

اخامس: قَبعض الفُ ذَأخهذَاء من هطَا النهي أنه لو خبى خطبة أخيه لَ ع
ا مهركَ وعن مالك روايتان ذَ،اود دالَ وبه قَ، يصح عقد النكاحمسلم لَمالْ

الصي ِفي اِننع"العوذَ،"ةد هالْب جمهإلَى أنَّور الع قد ال يفسد وال يوإن ،خفس 
 .-إن شاء اهللا- قحا هو الْذَ وه،اصيا عطبةِخى الْلَاطب عخ الْانَكَ

اسكَذَ: ادسرالص ي أنَّاِننعه ناكا وجهللم ة أنَّالكيالن هي ِفي حالْق ماربني قَت
ِفي الدةيان،الْانَا إذا كَ أم ااسقًا واطب األول فَخااِلآلخر صفَ؛ح ال يندحت رج ت

هيالن،أم افعي ا مذهب الش-ِحرفَ-ه اهللام و صحة العقده،وع م فسخهد. 
اسالَقَ :ابعالص أقول:ياِننع :ألنه ال ي سام؛ى الفاسق للمؤمن أخى الَ فإنه تع

ناسب ا يذَ وه،ؤمنم ِبيسلَ فَقس فَن وم.]١٠:الْحجرات[ ﴾  ﴿ :الَقَ
 .زلتنينمة بني الْزلَنمزلة القائلني بالْعتمرأي الْ

ة ور ِفي سالَقَ فَ،لنيتقتمسلمني الْم قد أثبت األخوة بني الْ�اهللا : وأقول
 ،  وأمر باإلصالح بينهم، بعضعؤمنني بعضهم ممات حني ذكر اقتتال الْرجحالْ
 فأثبت .]١٠:راتجحالْ[ ﴾     ﴿ :ىالَ تعالَقَفَ

األخة بني الْوماتلنيقَت.  
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وقد سى ذلك ِفي الْما حني قَديث كُحالَفر :$وقِلِم فُسسالْم ابِسب، الُهِقتو 
كُفْر#

وكذلك  ،فر كُونَفر د وهو من الكُ  ،ةعم فر الن ولكن ذلك متأول بأنه من كُ    .)١( 
هو يعتر من الفسقب،وال ي خرج عن مسمى اإليعند الْان إالَّم خارج والْومزلةعت، 
 : أي-ة ثابتة بينهما وخأل اإنَّا فَذَى هلَ وع،ر بالكبريةفِّكَن يمهم ِموِلن يقول بقَوم

  .-ياِناطب األول والثَّخبني الْ
 مدقَ وأن ي،درطْجب أن ي ياسق الفَنَّإ :القَما ية ربحصلَمولكن النظر إلَى الْ

فَ،حاِلالص ثالًمم نِر عبشرب الْف إذا ألقيت الْ،مرخ رأة ِفي حجره أوقعها فيما م
 . صلحةمم هذه الْدقَ فينبغي أن ت،هو فيه

ة حصلَملب الْج ولكن نظرا ِل،ديثحة الْفَالَخ وال أقصد م،أقول ذلك برأي
للمرأة الضعيفة بإعطائها للرج؛حاِلل الصا للمودفع فسة الْدمتوقعة من تزويا بالفاسقجه . 
ويد ما قلتهؤي:م اء ِفي الْا جةَ قَالَحيررولُ اهللا : ديث عن أِبي هسِإذَا $ :جقَالَ ر

وهجوفَز هدِينو لُقَهنَ خوضرت نم اكُمأَت،ادفَسِض وةٌ ِفي اَألرنِفت كُنلُوا تفْعِإال ت ِريضع #
)٢(.  

                                                           

)١ (رواه    البخاري ِفي كتاب اإلي  باب،ان م :وف الْ  خ مؤمن أن ي حبط علُمه وه رقم ، ال يشعر و )٤٨(، 
 ،ني كتاب الفت وِف،)٦٠٤٤( رقم ،باب واللعنى من السنها ي م: باب،ي كتاب األدبوِف

 ،انمسلم ِفي كتاب اإلي وم،)٧٠٧٦( رقم .#اارفَّ ي كُِدعوا بعِجر تالَ$: جلنِبي اول  قَ:باب
 والترمذي ِفي ،)٦٤(رقم . #رفْ كُهالُ تِق و،وق س فُِمِلسم الْاببِس$: ج النِبيان قول ي ب:باب

باب،ةلَكتاب الرب والص :م اَءا جي  وِف،)١٩٨٣( رقم ،تم ِفي الشكتاب اإليباب،انم :ا  م
سباب الْاَءج ؤمن فُم٢٦٣٥( رقم ،وقس(،والنسائي ِفي كتاب ت حريقتال : باب،مم الد 
ي    وفِ ،)٦٩( رقم  ،انم اإلي ِفي : باب،مةدقَم ِفي الْهاج وابن م،)٤١١٢-٤١٠٥( رقم ،سلممالْ

 سباب الْ : باب،نكتاب الفت  سلم فُ  م٣٩٤١، ٣٩٤٠، ٣٩٣٩( رقم  ،وق وقتاله كفر س(،وأح د م
 .)٤٣٤٥، ٤١٢٦، ٣٩٠٣، ٣٦٤٧(رقم 

، )١٠٨٤( رقم   ،وهج و ز دينه فَونَ ض ر تنم مكُ اَء إذا ج  اَءا ج  م: باب ،الترمذي ِفي كتاب النكاح     ) ٢(
وابن موحسنه األلباِني، )١٩٦٧( رقم ، األكفاء: باب، ِفي كتاب النكاحهاج. 
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 ؟ ةقَافَوملْنع بعد املكن هل يدخل فيه الْ ●
 . وباهللا التوفيق،ةحصلَ نظرا للم؛ نعم:ابوجالْ

. #اهِتفَحا ِفي ص مئَِفكْتا ِلهِتخ أُقالَ طَةُأَرم الِْلأَس تالَو$: ذ من قولهؤخي: ثامنا
أنه يحرى الْلَم عرأة الْمخطُموبى الْلَة أن تشترط عخوجته القَاطب طالق زدي؛ةم 

  .زق اهللا إليها من الرهاقَا قد سم ومنع ِل،اهلم لَألنه ظُ
اجه و امتنع بعد زثُم ،رط وقبله الزوجا الشذَرأة همإذا اشترطت الْ: تاسعا

 ؟ مزال يلْ ا الشرط أوذَهم بالوفاء ِبزفهل يلْ ،رطةشتمرأة الْمبالْ
 الْ أنَّ والذي أعلمه    ،حل خالف بني أهل العلم  هذا م ج مهلَور من الع اء  ميونَ ر 

عم لُدزذَوم هوِف،رطا الش ي رود ة عن اإلمام ايمه-أحِحموهي الْ- اهللار مشهة ور
أَحق الشروِط أَنْ $ :ج لقوله ؛ إذا قبل ذلك لزمه إنفاذهوج الز أنَّ:ابلةنحِفي فقه الْ

#ِه الْفُروجتوفُوا ِبِه ما استحلَلْتم ِب
)١(.  
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)١ (البخاري ِفي كتاب الشباب،وطر :الش وط ِفي الْرمهر عند عرقم ،احكَقد الن )ي وِف، )٢٧٢١
 : باب، ومسلم ِفي كتاب النكاح،)٥١٥١( رقم ،وط ِفي النكاحر الش: باب،كتاب النكاح

فَالواء بالشباب،والترمذي ِفي كتاب النكاح، )١٤١٨( رقم ،وط ِفي النكاحر :م ِفي اَءا ج 
باب،والنسائي ِفي كتاب النكاح، )١١٢٧( رقم ،ة النكاحرط عند عقدالش :الش وط ِفي ر

 ،ا دارهاهل يشترط لَج ِفي الر: باب، وأبو داود ِفي كتاب النكاح،)٣٢٨١( رقم ،النكاح
 ،)١٩٥٤( رقم ،وط ِفي النكاحر الش: باب، ِفي كتاب النكاحهاج وابن م،)٢١٣٩(رقم 
وأح١٦٩٢٥، ١٦٩١١، ١٦٨٥١(د رقم م(،باب،ارمي ِفي كتاب النكاح والد :الش وط ر

 .)٢٢٠٣( رقم ،ِفي النكاح
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]٢٧٠[ع نع مرالِْن ب الَقَ: الَ قَ� اِبطَّخر الذَّ$: ج اهللا ولُسهالْ بِ بقِ رِ و  
 . # اَءه واءَ ه  الَّا إِ ب رِ ِريعِ الش  بِ ريِعالش   و ،اءَ ه  و اءَ  ه الَّبا إِ  رِ ربالْ  بِ رب الْ  و ،اءَ ه و  اءَ  ه الَّبا إِ ِر

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح: تحريم الراب. 
J ْالمفراتد: 
الراب: موذٌأخمن ر ابيء ِب الشمعنى زاد،ىالَ ومن ذلك قوله تع: ﴿ 

  .]٣٩:فصلت[ ﴾          
أما تعريف الرابا شرع :فهو زيادة مخصة ِفي شيوصء موصخص،عليه لَّ د 

  .جوله سة رن أو س،كتاب اهللا
 أو بيع نقٍد ،ملة أخرىملة إلَى عل عوح وهو أن ت ،هو التحويل: والصرف

 .بنقٍد آخر
  .ة مطلقًانا الفضق هِراد بالورمالْ: #ِقِروالْ ِببهالذَّ$: قوله
  .ه اهللامربا الذي ح من الرربعت وهو ي،م بيع بعضها ببعضرح م:أي: ربا
صل ح وم.ذ خ: ويقول اآلخر،ذ خ: أي، هاك"اَءه"ى عنم: اَء وهاَء هإالَّ

ا مدِه بكون أح؛با ِفي الرلَخال دححصل فيه التقابض ِفي الْ يمذلك أنه إذا لَ
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مقبا واآلخر موضؤالًج.  
 .  جنس يدخل فيه أنواع "رالب": #اب ِرربالْ ِبربالْو$: هولُقَ
  .جلسمابض بني البائعني ِفي الْقَحصل الت بأن ي: أي:اَء وهاَء هإالَّ

والشعري بالشا إالَّعري رباَء هاَء وه:ذَكَ ها ها من بيع الْونسهِجنس ِبِج أيض، 
والشعري جنس يدخل ته أنواعحت.  

 .اك وهاك ه: أي:اَء وهاَء هإالَّ
J ْالمعنى اإلجياِلم : 

 انَ إذا كَرق إالَّاع بالوب ال يبه الذَّديث أنَّح الْاذَ ِفي هجالنِبي أخرب 
 ،رر بالب وكذلك الب،الحابض ِفي الْقَحصل بينهما الت وي،يناضران حبيعمالْ

والشي الْ وِف،عريعري بالشخر تشملهما علَّى بيع جنس بآة األولَملَجة وي  وِف،ةاحد
 م إذا لَون ربا إالَّكُ ذلك ي وأنَّ،نسهِجنس ِبِجني األخريتني بيع بعض الْتملَجالْ
يقَحصل التضاب.  

J ْفقه الديثح: 
اضر ا حم أحده،رقب بالوهم بيع الذَّحريديث تحا الْذَذ من هؤخي :أوالً
واآلخر مؤلج،الذَّنَّوم أعلُ وم ب جنس والورق ه-وأنه ال ،-ة جنسوهو الفض يوز ج
دِهبيع أحا بآخر إالَّمكُ أن ييتم التقابض فيهما ِفي الْ،اضرينونا ح جلسم.  

ب هالذَّة كَ ِفي العلَّهعا يشترك ممنس بغري جنسه ِمِج بيع الْومن هنا نعلم أنَّ
ةة فيهما واحد العلَّنَّإ حيث ؛قِربالو،وهي إم ا النةقدي،انَ ما كَ وأنَّ،ا الوزن وإم 

كذلك يجفَوز فيه التلاض،حرم النسأ وي،فيجوز أن تبيع ع شاقيل من ثَرة م
  إالَّ،والًفض واآلخر ماضالًا فَم فيكون أحده،ة من الفضاالًب بعشرين مثقَهالذَّ

وهي التأجيل-حرم النسيئة ِفي ذلك أنه ي-.  
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اضل  فَالتوز فيه جة يا يشترك معه ِفي العلَّ  م نس بغري جنسه مِ  ِج بيع الْ  أنَّني بتفَ
 والتمر ،عرير بالش ومثل ذلك بيع الب،حرم النسأ وهو التأجيل وي،النثَّا ممكَ
عنه ر بع أو ما ي،ت بني جنسني هي الكيل عند قومعمة الَِّتي ج العلَّنَّإ إذ ؛لحِمبالْ

 . فليعلم هذا؛ أو االدخار عند قوم،بالطعم عند قوم
 اَء هالَّبا ِإ ِرِريِعالش ِبريِعالش و،اَءه واَء هالَّبا ِإ ِرربالْ ِبربالْو$: ذ من قولهؤخي: ثانيا

وِجنس ِبِج أن بيع الْ.#اَءها بنوٍع آخر؛ ونَكُنسه بأن يباع منها نوعفَالْم ا ذَهحرم ي
ي ِفي أِتيا سم وكَ،ي سعيدي ِفي حديث أِبأِتيا سم كَ، والنسأ، التفاضل:فيه شيئان
  .ة باللي سعيد اآلخر ِفي قصحديث أِب

ومن ذلك يتبِجنس ِبِج بيع الْن أنَّينسه يحم فيه شيئانر:ي فَحرم فيه التل اض
 ،مع من التمرج والْ، كالربينوالًفض واآلخر ماضالً النوعني فَد أحانَوإن كَ

؛روكذلك بعض األنواع ببعض من البفال ي جفَوز بينهما التلاض،وال ي وز ج
ي توضيحه أِتيا سم وهكذا كَ،ب إذا اختلفت أنواعهه ومثل ذلك الذَّ،فيهما النسأ

 . وباهللا التوفيق،أيضا ِفي األحاديث الَِّتي بعد هذا
 

 

J@J@J@J@J 
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]٢٧١[ع ِب أَنالْيٍدِعي س خِردنَّ أَ:� ير الَ$: الَ قَج اهللا ولَسِب توا  يع
 ِقِروالْ ِبقِرووا الْيعِب تالَ و،ٍضعى بلَا عهضعوا بفُِّش تالَ و،ٍلثِْم ِبالًثْ ِمالَّ ِإِبهالذَّ ِببهالذَّ
 . #ٍزاِجنبا ِباِئا غَهنوا ِميعِب تالَ و،ٍضعى بلَا عهضعوا بفُِّش تالَ و،ٍلثِْم ِبالًثْ ِمالَِّإ

الَِّإ$: ٍظفْي لَِفوا ِب يدٍدي# . 
الَِّإ$: ٍظفْي لَِفوو ا ِبزنوٍلثِْم ِبالًثْ ِم،ٍنز،س ِباَءو ساءو#.  

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح: تحريبام الر،وب ان بعض أنواعهي. 
J ْالمفراتد: 
أي: وافُِّشت:فَ توا وتزيدوالُض. 
 .الح ِبالًجؤ م:أي :ٍزاِجائبا بنغَ

 أنا أقبض : أي،ابض يدا بيدقَاد منه الترا يذَه: #ٍديدا ِب يالَِّإ$: ٍظفْي لَِف و:قوله
  .ي بيدك وأنت تقبض من،منك بيدي
الَِّإ$: ٍظفْي لَِفوو ا ِبزنوٍلثِْم ِبالًثْ ِمٍنز،س ِباَءو ساءو# :لُّا كُذَهه تأكيد يد منه  قص

وجوب التاويس،وت عن التسليم ِفي الْ-وهو التأخري-م التأجيل حري جلسم. 
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
 وكذلك ،بهب بالذَّهة ِفي بيع الذَّيادحذير من الزديث التحا الْذَي هِف

ِرالووأن يكو،قِرق بالو ن أحدهما واآلخر حاا غائباضر. 
J ْفقه الديثح: 
يذ من الْ   ؤخديث أوالً  ح  ت  حري فَ م التنسه   ِجنس بِ  جِ ل ِفي بيع الْ     اض،    ى   لَ  والتأكيد ع

 التس   ابض قَ اوي والت، وس  أتِ ي ي م  زيد ب ان لِ يم  ا يت ق بالْ  لَّعديث من الْ   حم ائل سة الفقهي. 
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]٢٧٢[ع ِب أَنالْيٍدِعي س خِردالَ قَ� ي :$ِإلٌالَ ِباَءج لَى رج اهللا وِلس 
 ،ٌءيِد ررما تندن ِعانَ كَ:لٌالَ ِبالَ؟ قَاذَ هني أَنم :جالنِبي  ه لَالَقَ فَ،يِنر بٍرمتِب
 ني ع،هو أَهو أَ:كِل ذَدن ِعجالنِبي  الَقَ فَ.جالنِبي  معطْي ِلاٍعص ِبِنياع صهن ِمتعِبفَ
 الراب، ع ين الر  الَ،اب  فْ ت لْع، ِكلَ و ا أَذَ ِإن ردنْ أَ تت شِرتِعبِ  فَي الت  م ِبر بٍعي آخ ر، ثُم اشتِه ِبر# . 

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح: تم ربا الفَحريضل فيما إذا اتحِج الْدنس،لَ واختلنوع اف. 
J ْالمفراتد: 
 .دمر جينوع من أنواع الت: #يِنر بٍرمتِب$: هولُقَ
 م عطْيِل  اعٍ ص بِ  ِنياع  ص ه ن  ِمت عبِ فَ،  ع م ج $: ةِ اي و ي رِ ِفو  . # ٌءي ِد رر ما ت  ن دن  عِ انَ كَ$ :  ه ولُ قَ
   . من التمر ديءٌ  ر نوععم ج الْ  وهو أنَّ ،ة األخرىايوة بالر اَءدت الررسفُ: #ج النِبي

 هي كلمة توجع : اللغة أهلُالَ قَ:ياِننع الص األمريالَقَ: #هو أَهوأَ$: هولُقَ
وهي بفتح الْ،حزنوت هةمز،وو او مفتوحة مشدوفيها لُ، وهاء ساكنة،ةد ات غ
هذه أصاحه . 

  : يقول ا االحتقار كأنه   ه د ِبقص وي ،او و المذه الكلمة تنطق عندنا بض   ه:  قلت
 . عنينيمي بالْ ولعلها تأِت، تصنع شيئًاملَ

 ، رآنالقُى اهللا عنه ِفي    هبا الذي ن  ا فعلته هو عني الر     م :أي : # اب الر  نيع$ : هولُ قَ
وتوعديه بالنارلَ ع،والت كراري ربه التأكيد واإلفهاماد .  

  .اذَوع ِفي مثل هقُهي عن الوا نذَه: #لْعفْت الَ$: هولُقَ
$ِكلَوا أَذَ ِإنردأنْت ت شِرتِعِب فَ؛يالت مِبر بٍعيآخ ر، ثُماش تِه ِبر#. 
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J ْالمعنى اإلجياِلم : 
إلَى �  باللٌاَءج  ِبيجالند بتمر جي،انَا كَ ومي عهدفَ، عندهمج ه ألَس 

ا ذَاع من همر الذي عندهم بص صاعني من التاع فأخربه أنه ب،صدره عن مبالالً
 إلَى الطريقة الَِّتي جه دأرش فَ،ديجمر الْ ذلك التجالنِبي  لكي يطعم ؛ديجالْ
يعملها حتقَى ال يعِفي الر اب،مر وأنه يبيع ما عنده من الت، يشتري بالثَّثُم ممر ن الت

ريدالذي ي. 
J ْفقه الديثح: 
 ديُءالر فَ،اضالًفَتنسه مِجنس ِبِجيع الْم بحريديث تحا الْذَذ من هؤخي: أوالً

توالْمر جيد تمولكن الْ،ر جيرغُد مفيهوب ،ديُء والرم زهفيهود ،مكن  فال ي
مادلَبة بعضه ببعض متاسألنَّ؛اوي وفُ النفَ، تشحس صمر الْاحب التجد يشح بأن ي
يادلَببه ِفي ت مر رديء متاسِبي أخرب  فَ؛اويبالالًجالن ديء بثَ بأنه يبيع الرٍنم، ثُم 

  .باوع ِفي الرقُص من الولُّخذه هي الطريقة للت وه،اَءا شن مميشتري بالثَّ
  :ي ثالثة أقسام وهيات تنحصر ِفبوي الرواعلم أنَّ ●

ل له ثَّما يذَ وه،اد النوع أو اختالفهحنسه مع اتِجنس ِبِجيع الْب: القسم األول
جنسه نس ِبِجاع الْبوز أن يج فال ي،ل والنسأاضفَم فيه التحر يو وه،اذَديثنا هحِب
ماضالًفَتوال نسيئة حاال .  

 ،بها ِفي العلة كالذَّدِحتنس ويِجان ِفي الْعبيمختلف الْأن ي: يالقسم الثاِن
والرب،ةوالفض ،الذَّ فَ،لح وما أشبه ذلكِم والْ، والشعري،مر والتهة ب والفض

ِجان ِفي الْختلفَجنسان منس ومِحتفَ،ان ِفي العلةد يوز أن تبيع كيلو من الذَّجب ه
انَة إذا كَبأربعة كيلو من الفضقد ح لَصابض ِفي الْقَ بني البائعني التجلسم. 
ق أو ِرمر بالوالتنس والعلة كَِجان ِفي الْبيعم الْلفختأن ي :القسم الثالث
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ة ب والفضه العلة ِفي الذَّ علما بأنَّ؛وز النسأج وي،لاضفَوز التجا ينه فَ،بهبالذَّ
زن عند قومالو،و،ة عند قوم آخرين والنقدي العلة ِفي البروالش لح ِممر والْعري والت

  .ار عند قوم آخرين أيضاخ واالد، واالقتيات عند قوم آخرين،يل عند قومهو الكَ
ى الْلَوهنا حصل االختالف بني أهل العلم ِفي القياس عمنصيهلَوص ع:  

  .كيالً مانَا كَ ماس قَ.مر الكيلعري والت والشر ِفي البةُ العلَّ:الَ قَنمفَ
ومقَ. االقتياتةُ العلَّ:الَ قَن اسانَا كَ مم ا كَقتالذُّاتة والدخن واألرزر،ا  وم
 .أشبه ذلك
ومِك فيما ذُةُ العلَّنَّإ :الَ قَنره واالد ا، ارخاتقتم كُني قَ. ولو لَماسلَ عا يه م

  .ا إلَى ذلكا والقشر ومنِحدر والْرا كالسخد مانَكَ
لَوللعمذه الْاء ِفي همكَ،ائل اختالف كثريس ا أنَّمب عضهم يقتصرلَ عا ى م

 ،عري والش،ر والب،ة والفض،به الذَّ:تة األنواع وهي الس،ديثح ِفي الْرِكذُ
والبعض اآلخر قَ،لحِم والْ،مروالت بنوع من الْاس مشابة كَهما عرلَّ كُ وأنَّ،مفت 

  .ة إمامهم ومذهبهمعابت أو م،وه باجتهادهمحجا رسب محوا ِباسقوم قَ
لَوعِجإن ما اختلف فيه الْا فَذَى هنس والعلة ال يدخكَ،با أصالًل فيه الر ا م

سبقأن أشار الص ه-ي اِننعِحمإلَى هذه الْ- اهللار سألةم،يلَ واستدل عا بعد أن  ه
ج  النِبي ة ِفي بيع ما اختلف جنسا وعلة بأنَّسيئَاز النوى جلَ استدل ع،استشكلها

موِدات رعهم رهةٌونعند ي هوديا من شعري ِفي ثالثني صا  قُج أخذها ،اعوت
 وال ،ةئيس ونالًاضفَنس والعلة تِجوز بيع ما اختلف ِفي الْجى أنه يلَ علَّد فَ،ألهله

يدلُخبا فيه الر. 
م فيه رح فإنه ي،بهب بالذَّهديث بيع الذَّحا الْذَوم همحت ع تلُخدي: ثانيا

فَالتلاض،وي حم فيه النسأر،وما أكثر م قَا يع النفَ،اذَاس ِفي ه تأنَّجد ب ةَاع 




	د����������  > �א�
�	م��
٨٧ 

ري منهم يشت فَ،ب بالكيلواتهن الذَّ منهم إلَى الذين يبيعواحدب الوهذْب يهالذَّ
ة كَكميم منها مليونني، بأربعة مليون ريالالًثَبرية ميدفع لَه ،وي ؤر مليونني إلَى خ
بيعأن ي،وقد ص دت فَرتوذه الْى ِفي هأسملة بأنها حامر،وأن هولكن قَ،اا رب لَات 
  !!ىوهاهللا الْ

ا ها الذيذَكذلك أيضة يأِت يشتري الكميفَ،انهكَي إلَى م يريد أتيه الذي ي
الزواج فيعطيه عشرثالًة آالف م،ي ذَ أعطِن:ول لهقُ ويا ِبهبخة وعشرين ألفًامس، 

أدفع لك العشوأقَ،ة اآلالفر طُسلك خ مسة عشألفًار .ذَ وها من الرالواضحبا ا أيض.  
ومثل ذلك مني ريدأن ي بل ذَدهبوجته بذَ زهواعتاد أصحاب ،ديدب ج 

الترف أنم ِفي ِنههلِّة كُايس نة يغيون الذَّرفَ،به يذهب بالكمية الَِّتي مهع، 
عطيها بائع الذَّويهويشتري منه بقيمة أعلى،ىب بقيمة أدن ،حسم قيمة الذَّ ويب ه
  . يكمل عليهثُم ،وسلبمالْ

لُّا كُذَوهه محمر،وأكثر الناس و الكثري منهم ال ينظر إلَى نَّإ إذ ؛ فيهونَاقع 
التم والتحليلحري،وإن ما ينظر إلَى تمشياله فقطة ح.  

وأذكر أنه جرى حوار ينِ  ب د الْي وبني أح مِخخ الْيا شر جني من كُ يةليالش ةريع، 
م عن هيتهن فَ،ة يفعل ذلكريعة الشلييج من كُرهو ِخوأخربت عن آخر أيضا و

ة كبار يئَه ِلاالًؤ ستبتكَ فَ،يقوِندص يملَ فَ،با الواضح ألنه من الر؛ذلك األمر
لَالعماء بواسطة رئيسهم ِفي ذلك الزه-العزيز بن باز  ن الشيخ عبدمِحماهللار -، 

ابت هيئة جأَ فَ،ع فيه هؤالءقَ فيه ما يرتكَ وذَ، سنةارب عشرينقَبل ما يوذلك قَ
  ".مرحمبا الْا هو الرذَ هأنَّ: "���اء ملَار العبِك

 وزعت ،ذلك الوقت بعد أن صورت تلك الفتوىالفتوى ِفي وقد وزعت 
ا منها عى كثري من الْلَكثريمِه فنسأل اهللا للناس الْ،اجدسدوإنه ليؤسف ِل،ةاي ا ذَه
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جد ِماألمر أن تن يتسمون بالعلمم،وي حملون الشهادة العليا ِفي الشريعقَة يونَع 
ِفي ذلك غري مالنيب،فإذا ع ذر العة ِفي الْامجفَ وإالَّ،ى فرضلَهل بذلك ع إنم ال ه

عذَيونَرم ا دأهل العلم عندهمام ،عذَ فكيف ير الذين يحملون الشهادات العا لي
 .ونَاجعا إليه را هللا وإن وإن،االةبمم الْدين وعة االعتناء بالد إال أنه قلَّ،ِفي ذلك
ا ذَ ِإنِكلَو$: با ِفي قولهلص من الرخ إلَى طريقة التجالنِبي  دأرش: ثالثًا

 بيع ال :أي. #ر آخٍعيبِب$:  فقوله.#ِه ِبرت اشثُم ،ر آخٍعيب ِبرم التِعِب فَ؛يِرتش تنْ أَتدرأَ
كُياون فيه رب،ذَ وها يدلَل عى تِحم الْحرييل الَِّتي تتافَنى معرع الش،ون كُ أو ي

فيها شيء من الشةبه. 
  ، ة يادالز جويزفات ال اعتبار به ِفي تل ِفي الصاضفَ التديث أنَّحذ من الْؤخي: رابعا

  م ات لَ  فَذه الص   ه  لكن ،ات العالية    فَا فيه من الص     ملِ ر فاخر  م ت ينِ رمر الب   الت انَ ا كَ إذَفَ
تج و  ز زيادة الر   ى الْ لَديء ع ج د ِفي الكَ يم  قَ لي  ابل جة الْ ودج الكيفد ِفي ي.  

 ،هوأَ$:  لهالَ وقَ،نياع بصاعاى بالل كونه اشترى صلَ عجالنِبي قد أنكر لَفَ
عينالر اب،ع ينالر فَ.#اب ذَهلَا دليل واضح عى أنه يى الْلَجب عمسلم التحز من ر

وع ِفي الْقُالومعالت الْاممحرةم ،ِبتم ذلك إالَّوال ي عرفَمرعة الش،وم حل فيه ا ي
د أوجب اهللا قَ لذلك فَ؛حرموما يلَعى فئة من الناس غري معينة أن يقَّفَتوا ِفي ه

؛ينالدليكونوا م ا ألقوامهم ِفي التمييز بني الْرجعالل والْححي إرشادهم  وِف،امر
إلَى محل من تلك الْا يمعامالت وموباهللا التوفيق،حرما ي . 

 

J@J@J@J@J 
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]٢٧٣[ع ِمي الِْب أَننالَ قَاِله :$لْأَسالْت باَءرب نٍباِز عو زيدب أَن قَرمع ن 
الصلُّكُ فَ؟ِفرٍداِح وولُقُ ي:ذَ ها خيِمر ين.الَِك وهمولُقُا ي:ن هى رج اهللا ولُس 
عنب الذَِّعي الْ ِبِبهِقِرود اين#. 

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح :تحري م تأخري أحد النرفقدين ِفي الص،ونَكُ كأن ي 
أحدهما حااضرا واآلخر غائب. 
J ْالمفراتد: 
رفالص :أي،حويلهو الت :ت قد من شيء إلَى شيءحويل الن،بأن ي حل و

  .النقد الذي بيده إلَى نقد آخر
قِرالو :ةهو الفض.  
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
 : أي،يناب بورق ده ذَاعب أن يجالنِبي ى ه نريفديث الشحا الْذَي هِف

ونَكُبأن يأحده معن الْاا غائب جلسم،اِض واآلخر حفيهار .   
J ْفقه الديثح: 
يؤخا الْذَذ من هحديث تم الْحريمداينرفة ِفي الص،ونَكُ بأن يأحده ا م

حا اضرفَ، اواآلخر غائبال يجرف إالَّوز ِفي الصكُ أن يا بيدون يد،وي وز فيه ج
فَالتانَل إذا كَاضحويل من جنس إلَى آخر الت.  

انَا إذا كَأمحويل من وحدة إلَى أخرى الت،وكاله مالًثَا من جنس واحد م 
بأن يصرف الرائَِمل من فئة الْجة ريال إلَى فئة العشات والْرخاتمس،فال ي وز ج

ا من جنس واحد حرم ان فإذا كَ،ر شيء من أحد النقدينأختالة أن يحي هذه الِْف
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فَفيه التوحرم النسأ،لاض .  
انَا إذا كَأممن وحدة نقدي ة أخرىة إلَى وحدة نقدي،كأن ت حل النقود و

الَِّتي بيدك من رياالت سعوديكويتية  أو من دوالرات إلَى دنانري،والراتة إلَى د 
الوحدات ذه  وحدة من هلُّ كُ فَ؛ أو ما أشبه ذلك  ،ينِ م أو ريال ي ، أو لرية لبنانية  ،مثالً

يجوز بيعها بوحدة أخرى ماضالًفَت،حرم فيه النسأ لكنه ي.  
ا إذا كَأمانة واحدةت الوحدة النقدي،ريد أن يصرف فئة إلَى فئة  لكن ي

ة تعترب جنسا  وحدة نقديلَّ كُ ألنَّ؛ل والنسأاضفَلتحرم االة يحالْه  ففي هذ؛أخرى
لَعى ما يرقَ فُاهاء العصر حسب علميه.  

 ،يِنم وكذلك الريال الي،ةة تعترب وحدة نقديوديع النقود الس: نقولفمثالً
 ،يِن والدينار األرد،صريِميه الْنج والْ،يسترليِنإليه انج والْ،والدوالر األمريكي

وز بيعها بوحدة أخرى جي فَ،ة وحدة نقديدل نقد دولة يعكُ فَ،وهكذا يقال
ماضلةًفَت،وي قَجب التض ِفي الْابفإن كانت الوحدة واحدة،جلسم ،ريد البائع  وي
حويلها من فئة إلَى فئة أخرى حرم التفاضل والنسأت.  

ِفي الْاَءوقد ج اِلك بن أوس:ديثحفًا ِبِمائَِة $:  عن مرص سمالْت هأَن هربأَخ
 فَأَخذَ الذَّهب ،اهللا فَتراوضنا حتى اصطَرف ِمني  فَدعاِني طَلْحةُ بن عبيِد،ِديناٍر

 : فَقَالَ،ك وعمر يسمع ذَِل، حتى يأِتي خاِزِني ِمن الْغابِة: ثُم قَالَ،يقَلِّبها ِفي يِدِه
هذَ ِمنأخى تتح فَاِرقُهاهللا ال تو#

)١(. 
                                                           

)١ (البخاري ِفي كتاب البباب،وعي :بيع الش رقم ،عريعري بالش )ومسلم ِفي كتاب ،)٢١٧٤ 
 والترمذي ِفي كتاب ،)١٥٨٦( رقم ،ق نقداِرب بالوهرف وبيع الذَّ الص: باب،اةاقَسمالْ
البباب،وعي :م اَءا ج١٢٤٣( رقم ،رف ِفي الص( ،وابن مهاجِفي كتاب الت جباب،اتار : 
رف الذَّصه٢٢٦٠( رقم ،قِرب بالو(،ومالك ِفي كتاب الب باب،وعي :م اَءا جرف ِفي الص، 

 .)١٣٣٣(رقم 
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]٢٧٤[ع ِب أَنكْي بالَ قَ� ةَر :$نهى رج اهللا ولُسِف الِْن عِفالْ ِبِةضِةض، 
الذَّوالذَّ ِبِبهالَّ ِإِبهس اء ِبوساءو،أَ ومرنْا أَنن شِرتِف الْيالذَّ ِبةَضكَِبه يئْ ِشفان، 
ونشِرتالذَّي هِفالْ ِببكَِةض يئْ ِشففَ:الَ قَ،ان لَأَسهر الَقَل فَج:ا ِب يدالَقَ فَ؟ٍدي: 
ذَكَهِما سعت#.  

<|†�Ö] 

ا الْذَهحقَديث قد تدم شرحهال داعي إلعادته  فَ؛ةابقَ ِفي األحاديث الس
 . وباهللا التوفيق،هنا

 

 

 

 

@J@J@J@JJ 
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]٢٧٥[ع ناِئ عنَّأَ$: ل ةَشر ج اهللا ولَساش تى ِمرني وِدهطَي اعام، 
ورهنِده ا ِمرعنيٍدِد ح# . 

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح :هنالر. 
J ْالمفراتد: 
● هنتعريف الر: 
 .  آخرابلقَبس شيء ِفي م أو ح،امو الثبوت والد:لغة -
- وشارع :جالْلُع مقَ فَ،ةثيقَال ود جِبي  لَعِدجالن رعوثيقة ِفي قيمة ه 
ا من شعريثالثني صاع . 
 . اهوفيه إيى ين حتمهنا ِفي الثَّ عنده رهلَع ج:أي: #هنهر$: قوله

رب ح الْوعرليفهم أنه من د. #يٍدِد حنِم$: صف بقولهالو: درعا من حديد
 . ات القيم العاليةوذَ

J ْالمعنى اإلجياِلم: 
لَصواتاهللا وس المهدى نبينا لَ عمحانَد كَقَ لَ،مم ترا عن الدفعنيا ا زاهد

 فينفقها   ،يء ا من الفَ   وإم ،ائم ن ا من الغ   وإم ،ة زيِجا من الْ  إم  انت تأتيه األموالُ     كَ فَ،فيها 
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 ،ا من غالل األرض إم،وت ألهلهى تأمني القُلَعأنه كَانَ قَادرا غم  ور،ِفي حينه
ا ِموإممن األموال الَِّتي ا يأتيه مسبكْ ِذقراه.  

ولَم يجد قُوتا ألهله إالَّ أنه اشترى لَهم ، ومع ذلك فَقَد أنفق ما بيده جميعا
 . ا ِدرعهورهن ِبه، من يهودي ثالثني صاعا من شعري

، جوإنفاقه لألموال الَِّتي تأتيه ، وإنَّ هذَا ليدل داللة عظيمة علَى تقَلُّله من الدنيا
 وا همجيز الوافدين كَ يموال كثرت األمانة التاسعة والعاشرة حين ِفي السج انَد كَقَولَ

 ،انجما بالْهدجابه لواعا من أصح فلو طلب ثالثني ص،ةري من استقرأ السلِّمعلوم لكُ
ولكنه ترواشترى من اليهودي ذلك كله ك ، هعِدر هنهر ثُم-لَصواتاهللا وس المعليهه - . 
J ْفقه الديثح: 
 ؛ ىالَتع اهللا  كتاب هتوعي  شرى ملَ علَّ وقد د،هنة الروعي شرذ منه م  ؤخي: أوالً 
ول اهللا قُحيث يT: ﴿        ﴾ 

ن هناك ائتمان كُ يمر إذا لَفَهن ِفي الساز الروى جلَ عتلَّذه اآلية ده فَ.]٢٨٣:البقرة[
  .ديثحا الْذَر هضحازه ِفي الْوى جلَ علَّد د وقَ،ايعني لبعضبتممن بعض الْ
اثاني :يؤخذ منه جواز معم من أين ِهأمواِلار من غري استفصال عن فَّلة الكُام
ا من هونعمج ي-وده اليصوباألخ-وم مى العلَار عفَّ أموال الكُ ومعلوم أنَّ،دخلت
ِخ وبيع الْ، ومهر البغايا،باالروغري ذلك من الْ،زيرن معالت الفَامة الْاسدمحرةم.  

  ع  م لونَ ام عت  ي ج  اهللا  ول س أصحاب ر    انَ كَ فَ ،ار  فَّة الكُ  لَام ع مTوقد أباح اهللا      
  ؟األموالاءتكم هذه    م من أين ج    هسألون   وال ي ، وأخذًا وعطاءً     ،ار بيعا وشراءً      فَّ الكُ

وقد حِبي   أنَّلَصأقَجالن هو وأصحابه ِبام ةَكَّمثالث ع شرة سنة يبونَايع 
 ونَلُامعت ويوده اليونَايعب يةدينمشر سنني ِفي الْ وع،همع ملونَامعتشركني ويمالْ
معمه،وال ي سألون عن مصانَ وإن كَ،مِهاِلادر أموذلك م ا ضعلومرِفي ة أنَّور 
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كسبهم محلا ال ي . 
 ،ىارصايع اليهود والنبكيف ن :ونَولُقُاهلني يجنتني أو الْعتم بعض الْلَّعلَ :اثالثً

  !!؟حل لناا ال يهم مالِتامع ِفي محن نعلم أنَّشركني ونم نبايع الْيفوكَ
 T اهللا  مر ولو ح، أرحم بعباده منكم   انَ اهللا حني أباح ذلك كَ    إنَّ:ونقول لَهم   

ى الْلَعمسلمني معار فَّة الكُلَام-سانوا أهل كتاباء كَو،أو ،شركني وثنيني أو م 
لحدين ال يؤمنون بدين     م-قَ لوع يهم الْ لَعح رج والضانَ  إذ كَ؛رر يستعملون  ا   أغلب م

 قد ،حن اآلن كذلك ون،ارفَّجلبه الكُا يمياب وغري ذلك كلها ِممن اآلنية والثِّ
عشنا وعاشم قَن بلنا وهمي تعفَّ مع الكُونَلُاملَار من غري نكري من أحد من العاءم، 

ومنأنكر ذلك ي كَنِبي  انَد كَقَفَ ،يهلَر عجالني تعامل معمه،ا يكفي ِفي ذَ وه
هى حلِّلَاالستدالل ع. 
نأخذ من هذا أنه يجوز شراء األسهم بقصد الْمضاربة، بأن يكون  : رابعا

الْمشتري يقصد من ذلك الربح، فإذا ارتفعت األسهم الَِّتي اشترى من نوعها 
أن يأخذ من الشركات الَِّتي تتعامل بالربا باع، فإن هذا يجوز لكن ال يجوز له 

أسهما على سبيل الْمساهمة ِفي هذه الشركة حتى يأخذ نصيبه مع الْمساِهمني، 
فهذا ال يجوز ألنه سيأخذ الربا أو من الربا بنصيبه، وإذا أخذ من الربا بنصيبه فإنه 

 .سيأخذ من اللعنة على أكل الربا بنصيبه
 ، از البيع إلَى أجل بأكثر من سعر يومهوديث جحا الْذَذ من هؤخي: خامسا

 ومنعوا البيع بأكثر من ،ةيدي ِفي ذلك الزفالَ وخ،ورمهج إلَى ذلك الْبهوقد ذَ
 :ث به ابن عباس يقُولُد حب  بن زيدةَامديث أسح ِب استدالالً؛سعر يومه

#ِإنما الربا ِفي النِسيئَِة$ : قَالَج النِبي  أَنَّ:أَخبرِني أُسامةُ بن زيٍد
)١(.  

                                                           

)١ (سبقت خريجانظر ه ،)٦١ص(. 
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 فَلَه  ؛من باع بيعتيِن ِفي بيعٍة$: جقَالَ النِبي :  قَالَ�وعن أِبي هريرةَ 
#أَوكَسهما أَِو الربا

)١(.  
ين الْذَولكن هحديثني مأولَتني بتأويل يخرجبه كل منهما ع ا قَمصدوه، 

وقد تالْلَأو ديثَحاألول اإلمام الش ِفي افعي "الرحديث أسامة بن :الَ وقَ،"ةالَس 
زيد إنما هوج ولَاب عى شيء معوكَ،ني أنه سئل رجول اهللا سع ما يوز البيع ج
ا بيدفيه يد،وي حرِإ$ :الَقَ فَ،سأم فيه الننما الربِةيئَِسا ِفي الن#.ذَكَ هافعي ا تأوله الش
  .- اهللارِحمه-

 م لَ،ا التأويلذَى هلَاء عملَور بل كل العمهج والْ- اهللارِحمه-ي اِبطَّخوالْ
يخج عن ذلك إالَّرم نذَّ ش.  

ٍة$ :ا حديثوأمعيِن ِفي بيتعيب اعب نا أَ؛ممهكَسأَو ا فَلَهبأن لك كَذَ فَ.#ِو الر
فَ،ارقه من غري تعيني ألحد البيعنيفَي الًثَملو أعطى سلعة للم لَالَ وقَ،ريشت إن :ه 
أردتا فهي لك بثَ أن تأخذها نقد٨٠٠(ة ائَِماِنم(،وإن أر دتا نسيئة فهي لك ه

 :الَة قَد متض أن مدع بثُم ،ن أحد البيعنييع يم ولَبه وذَ،)١٠٠٠(بألف 
  .ى أكثر من سعر يومهلَادة عيوز أخذ الزجالة ال يح ففي هذه الْ.أريدها نقدا
ا الْذَوهحلَديث دليل عى جواز الزة ِفي البيع الْيادمؤألنَّ؛لج الي هودوا فُِر ع

 ثالثني جالنِبي عطي ليهودي ي ذلك ال أنَّعقَل يه فَ،المى الْلَعهم علَعهم وهشجِب
ا بسعر يومهاصاع،أخذ ِد ويرعهفيها ر ا إلَى أجٍلهن،ذَ هاا ال يعقل أبد  . 

        ﴿ :ىالَقول اهللا تع: يواألمر الثاِن
ن مم الثَّ وهو تقدي،لمى السلَاع عم اإلجعقَد ووقَ. ]٢٨٢:البقرة[ ﴾ 

                                                           

)١ (أبو داود ِفي كتاب البباب،وعي :فيمن ب اعب يعتني ِفي برقم ،ةيع )ديث، )٣٤٦١هسنح والْح 
 .األلباِني
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وتأخري السوعليه الْ، وعكسه مثله،ةلع جور كَمها قُمالن،حديد  لكن البد من ت
وباهللا التوفيق،قت االستالم ومكانهو  . 

ثيقة فيه أو عل وال الذي ج للمابالًقَ مونَكُهن أن يرط ِفي الرشتي: اسداس
ه أقل من ذلك هن قيمتون الركُ فال ي؛ة ريالائَمسِمين خ الدانَا كَإذَ فَ،قريبا منه
  .بكثري

أنَّ: اوثانيالر هإن كان من الْن فَ؛والتنقُم يغي أن يأخذه الْنبمألنَّ؛هنرت  
الَاهللا تعأي. ]٢٨٣:البقرة[ ﴾ ﴿ :ولقُى ي:ي ا الْقبضهمانَ وإن كَ،هنرت 
الرها أو شيئًا ال ي؛نقلان عقارفالبد أن ي ذَأخص ا بذلكك . 

اسانَإذا كَ: ابعقد ج لَعالر قَهن ِفي مفَ؛ينابل الد إن تذَّعر دين فع الد
 يعطيه ثُم ،ينهين د وأعطى صاحب الد،اضيلصاحبه بيع الرهن بإشراف القَ

د الباقي إلَى ر وي،ين ويقضي الد،ى البيعلَّوت وذلك يكون بواسطة أمني ي،الباقي
 .  وباهللا التوفيق،صاحبه
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]٢٧٦[ع ِب أَني هرينَّ أَ:� ةَرر الَ قَج  اهللاولَس :$الْلُطْم ِنغلْ ظُيم، ا  ذَِإو
 . #عبتيلْ فَيٍءِلى ملَ عمكُدح أَعتِبأُ

<|†�Ö] 

J موع الْوضالْ: ديثححةالَو. 
J ْالمفراتد: 
  .اءهقَه الفُفَرا عذَكَ ه،هؤاا استحق أداء مض قَنعم: طل مالْ
ينِ الغ  :و القَ هلَ ادر ع ين ى أداء الد،كُ وقد ي  ا فَ ون الدطَ الْال يقدرين كثريالب م

لَعئاى أده معغن اه.  
ن  عق للحنعونه م لكَقحاحب الْم لصلْ ألنه ظُ؛امر أنه ح:أي :#ملْظُ$: هولُقَ

محقهست  . 
 .  أحيل عليهنمابعا ِل تعلَ ج:يعِني: تبعأ
الْ :ليٌءممِنليء هو الغيِفي الو . 
 ؟ وهل هو للوجوب أو للندب،جارع ا أمر من الشذَه :#عبتيلْفَ$: هولُقَ

ى خالف بني أهل العلملَع.  
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
لَصواتالَ اهللا وسمهلَ عدنا ى نبيمحمالذي م ا تركا إالَّ خريلَّ دة عليه األم ، 
وال تركش ا إالَّرذَّ حرج فهاهو ،ة منه األمخرب أنَّ يلَطْ ملْي ظُِن الغم،ا  وهو تأخري أداء م
وجأ ولكونه ظلم فإنه إذا ؛بتبع أحكُدلَم علْليء فَى ميتبفقد يكون الذي يكون عليه ،ع 
الدين له دا أَإذَ وحينئٍذ فَ،ى آخرلَين عالَحص احبالد لَين عى مى دفع لَليء يقدر ع
ال عليه  فينبغي له أن يتبع ؛ينهدالْمحتا منه إليهعا مع أخيه وإحسانوباهللا التوفيق،اون  . 
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J ْفقه الديثح: 
 نا م أم،يهلَ عادر قَو هنم ِلقطل للحمم الْحريديث تحذ من الْؤخي: أوالً
لقول ؛ ارهظجب إن بل ي،امار وال يكون ح،الًطْى تأخريه ممس يالَ فَ؛ليس بقادر

٢٨٠:البقرة[ ﴾      ﴿: ىالَاهللا تع[.  
 ،لجى رلَين ع ده لَانَ وأنه كَ،�ي اليسر ة أِبي صحيح مسلم ِفي قصوِف

 فَأَتيت أَهلَه ،ِن فُالٍن الْحراِمي مالٌي علَى فُالِن بكَانَ ِل$: الَ قَثُي حاهاضقَت ياَءجفَ
تلَّمفَس،أَ : فَقُلْتوه ال: قَالُوا؟ثَم .فْرج لَه ناب لَيع جرفَخ ،لَه فَقُلْت : نأَي 
وكي: قَالَ؟أَبلَ أَِريكَةَ أُمخفَد كتوص ِمعس .ِإ: فَقُلْت جراخ لَي، نأَي تِلمع فَقَد 
أَنت.فَقُلْت جري: فَخِمن أتبتلَى أَِن اخع لَكما حقَالَ!؟ م :ثُكداهللا أُحا وأَن ، ثُم 

كال أَكِْذب،كفَأَكِْذب ثَكداهللا أَنْ أُحو ِشيتخ ،ِلفَكفَأُخ كأَنْ أَِعدو ، تكُنو 
 ؟ آِهللا : قُلْت . اهللاِ  : قَالَ  ؟ آهللاِ : قُلْت : قَالَ  . وكُنت واهللا معِسرا     ،ج هللا  صاِحب رسولَ ا  

وجدت  ِإنْ  : فَقَالَ  ، فَأَتى ِبصِحيفَِتِه فَمحاها ِبيِدهِ            : قَالَ  .ِهللاآ   : قَالَ  ؟ آهللاِ : قُلْت .هللاِ آ  :قَالَ 
# وِإال أَنت ِفي ِحلٍّ،قَضاًء فَاقِْضِني

  .رنظَر يسعمى أن الْلَديث عحا الْذَ هلَّد فَ.)١(
ِبي قول : اثانيجالن :$الْلُطْم ِنغلْ ظُيم# .نع الْالظلم هو محقعن م ه حقِّست

مالقُع دركَ وقد ذَ،هئى أدالَة عرالص ي ِفي اِننع"العأنَّ"ةد لَ للعِفي تفسيق ااء خالفًم 
 ،ةعافَدمطل إطالة الْم الْ ألنَّ؛اركرالبد من الت  أو،ة واحدةرم هل يفسق ِب،اطلمالْ
 بعد قح الْعن م ألنَّ؛اركر ومقتضى مذهبنا ال يشترط فيه الت: النوويالَ قَ:الَوقَ

ذر عن أدائه يشبه الْطلبه وانتفاء العِبي  تسمية  وإنَّ،طل كثرةما  له ظُجالنلم
حكم عليه بذلك  لكن ال ي،اركرالكبرية ال يشترط فيها الت و،يشعر بأنه كبرية

حتى يظهر عد؛ذرهم عونُكُ ألنه قد يا ِفي الباطنعذُ مور.  
                                                           

 .)٣٠٠٦( رقم ،ي اليسر حديث جابر الطويل وقصة أبِ : باب،اققَهد والر  لزمسلم ِفي كتاب ا) ١(
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 . ذرم العدن عيب بعد تم بفسقه إالَّحكَ أنه ال ي:ةملَجوحاصل هذه الْ
 وكسر ،وإسكان التاء ،ةمزه الْمبض- عِبتأُا ذَِإفَ$: ذ من قولهؤخي: اثالثً

 مفتوح ، ساكن التاء،مفتوح الياء- عبتيلْفَ -فع ألنه نائب فاعلر- مكُدحأَ -الباء
اء الْالبموفليقبل اإلحالة: أي.#-دةح  . 

راابع :لَاختلف العما األمرذَاء ِفي ه: هل هوللو ؟وب أو للندبج  
وب ج و: أي،ليءى ملَى من أحيل علَ عوب ذلكجة إلَى واهريبت الظَّهذَفَ

  .ةالَوحبول الْقَ
ا فيه من اإلحسان إلَى مدب ِلاء إلَى أنه أمر نهقَ من الفُورمهج الْبهوذَ

 انَكَ فَ؛جب واإلحسان ال ي، عنهقححويل الَ وهو ت،ودهقصحيل لتحصيل ممالْ
منداوب . 

الَقَ: اخامسابن ي الْ وِف:قيق العيد داألمر بقبول الْديث إشعار بأنَّح حة الَو
ى الْلَعمليء ملَّعطْل بكون ملْي ظُِنل الغام،ولعل الس بب فيه أنه إذا تعن كونه ي
 ؛ةالَوح الْببا لألمر بقبول فيكون ذلك س،سلم االحتراز عنهمال الْ والظاهر من ح،لماظُ
ر ذَّعتليء ال يم الْلك ألنَّون ذَكُحتمل أن ي وي،ررري ضود من غقصمول الْصحِل

  .هرا ويوفيه قَاكمح بل يأخذه الْ، منه عند االمتناعقحاستيفاء الْ
 استدل باشتراط أن يكون الْ          :  ا سادسم ح    ال عليه م    ليئًا أنه  ا إذا صالْتح حالةو، 

ثُمت ر القبض ِبذَّعحدلَ؛لس أو غريهادث من فوث ح مكُ ينللم حال رجى لَوع ع
 . ائدةى فَن الشتراط الِغانَا كَوع مج له رانَ ألنه لو كَ؛حيلمالْ

ن يبت والذي ي، واإلضرار بصاحبهقحاع الْيا القول يستلزم ضذَ هإنَّ: وأقول
أنه إذا تذَّعاستالم الْر مال به من الْحم؛ال عليهحا جزالر وع إلَى الْجوإالَّ،حيلم  

فإنه يلزم من ذلك الضرى الْلَر عموباهللا التوفيق،الح  . 
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اسابع :يشتط ِفي الْرحة شروط أربعة هيالَو: 
الشط األولر :تاثل الْم؛نيقَّحألن ها تحويل للحونقل لهق ،ى لَ فينقل ع

  .التأجيل لول أو ح والْ،فة والص ،نس  ِج الْ: ثالثة هي  اثلهما ِفي أمور   م ويعترب ت  ،صفته 
الشيط الثاِنر :لَأن تكون عى دين مقرست.  
الشأن تكون ِب: ط الثالثرمومعلُال م.  
الشرابعط الر :حيل برضاهأن ي،ا الْ أممحاهال عليه ال يلزم رض . 
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]٢٧٧[ع ِب أَني هريالَقَ: الَ قَ� ةَرر أَ- ج اهللا ولُسالَ قَو:ِم سعت 
 ِبيجالنولُقُ ي- :$مأَن دركالَ مِبه عِعِهِني ندر أَ- ٍلجِإو نقَ-اٍنس لَفْ أَدفَ؛س هأَو حِه ِبق 

 . #ِهِري غَنِم

<|†�Ö] 

J موع الْوضديث ح :كْحمم أَن دركاله بعينه عن مولَ،فلسد م من قد كُ ي
من ثَذَأخ ؛نه شيئًامفإنه ي ستونَحقه دس ائر الغراءم. 

J ْالمفراتد: 
 .أي بأن يكون هو عني املبيع مل يتغري بزيادة وال نقص: قوله من أدرك ماله بعينه

ملك فيها الة ال ي إلَى حار صنو مفلس همالْ: #سلَفْ أَد قٍَلج ردنِع$: هولُقَ
 .  وقلة مالهِهيِن عليه لكثرة درِج قد حانَ بأن كَ،لب للس"أفلس"ة ِفي مزهالْ فَ،فلسا

 سواه من ونَ دهذَأخ أن يحقست ي:أي: #ِهِري غَن ِمِه ِبقح أَوهفَ$: هولُقَ
الغرولكن بشروط،اءم .  

J ْالمعنى اإلجياِلم : 
مكَن ثرت دِبونه يحيث زادلَ فَ،ى ماله أو ساوتهلَت عم يب؛ له من ماله شيءق 

 أنَّ: ��� ج اهللا ولُس رمكَ وقد ح،هينى به دضقْ وي،اع مالهب وي،يهلَ عجرحجب الْإنه يفَ
منو ج؛فلسد ماله بعينه عند مفهو أح قبه إن ت فَّورت الشوطر. 

J ْفقه الديثح: 
ن ماله أو ت عادى زونه حتي كثرت دن مديث أنَّحا الْذَذ من هؤخي: أوالً

  .رف ِفي مالهصع من التمن وي،ر عليهحج فإنه ي؛ساوته على األقل
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اثاني :هل يحجلَر عيه بطلب الغر؟ أم بدون ذلك إذا علم،اءم  
  .اءمرة الغبالَطَم ِبون إالَّكُجر ال يح الْ أنَّ:اهروالظَّ
 هالُ ممو وقُ،ونهيت دبِس ح؛الهف ِفي مرص من التعِن وم،يهلَ عرِجإذا ح: اثالثً

  .هينضي به د وقُ، بيع مالهثُم ،ةربِخ بأهل الْه وباستعانت،كم من القاضيحِب
انَإن كَ: ارابعالد أكثر من الْين ؛المسب الْ نال إلَى المفَ،يند ِجإن ود 

 ؛ ثلثيهدِج وإن و،ين نصف ماله أعطي كل واحد من أهل الد؛ينال نصف الدمالْ
  .وهكذا.. اله ين ثلثا م واحد من أهل الدلُّأعطي كُ
خوحينئٍذ: اامسن توصل إلَى ماَءا جا الْذَ ِفي هديثح،ِج وهو أنه إن ود 
عنده مال لرل باعه منهج، ثُمع الْقَ و؛جر عليهحذه الْ ففي هسألة يستحق م

  :ال ماله بشروطمصاحب الْ
  . بزيادة أو نقصريغ يكن قد تم ولَ،ينهعأن يدركه ِب: الشرط األول

ولَ،أن يدركه عنده: يرط الثاِنالش مكُ ينإلَى غريهلَقَ قد انت .  
أالَّ: رط الثالثالشون قد قَكُ يبمن ثَ ضنه شيئًام.  
الشابعرط الر :لَ ِفي الفَونَكُأن يون الْس دكَ،وتم مالدليللَّا د .  
ديدة ة جاري قد اشترى سانَ وكَ،سلَيه لفَلَ عرِج حالًج را أنَّضنرفلو فَ

لَعينى سبيل الد،ِج وودت السولَ،ة عندهيار مكُ ينقد أعطى ص احبيا السة ر
ون البائع مع غريه كُ وي،اعب وال ت، دون غريهئٍذينا ِححقهستا يائعه بإنّ فَ؛شيئًا

أسوة الغراء إالَّمونَكُ ِفي حالة أن يقد اقت ى البائع شيئًا من ثَضمانه،ِج أو وت د
بعد أن باعا من غريهه،ِج أو ودت وقد تغيرلَ فيها شيء عى ما سأِتيي بيانه.  
ساادس :لَقد اختقَ الفُفاُءهذه القَ ِفي هةضي:سألة كَ وهي ماحب ون ص

ني يأخذها وحدهالع:  
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 : ابن دقيقالَ قَ،لسوت والفَماء إلَى أنه يرجع إليه ِفي الْهقَ الفُعض ببهذَفَ
  .وهو مذهب الشافعي

ب ذه وهو م: قال،سلَ ِفي الفَوت والم أنه ال يرجع إليه ال ِفي الْ:يوالثاِن
  .ي حنيفةأِب

ون كُوت فإنه يما ِفي الْ أم،وتم الْونَس دلَ يرجع إليه ِفي الفَ:والثالث
أسوة الغراءم،وهو م ب مالكذه.  
 واحتجا  - ابن حنبل:يعِني- أحمد به الَ وقد قَ:"ةدالع"ي ِفي اِننع الصالَوقَ

# فَصاِحب الْمتاِع ِفيِه أُسوةُ الْغرماِء؛وِإنْ مات الَِّذي ابتاعه$: لكل مارسا ِفي ممِب
)١(. 

 ونَجعرحل ياء ممر فليس للغ،ت خربت ذمتهيموت بأن الْمس والْلَوا بني الفَقُروفَ
  .إليه

 . ى اآلن   وإلَ ان مم الز دي  من قَ الف فيها جارٍ   ِخ والْ ،ار  ظسألة من معترك األن     م والْ
سكَذَ: اابعابن دقيق العيد أنَّر الر ل الْجمدرك ماله هاها هو البائع دون ن
رض قتم وأفلس الْ،االًل مجه ما إذا أقرضه رحتل تخدمكن أن ي وي: قال،غريه
 . بيعملْى الَاء بالقياس عهقَ الفُهلَلَّ وقد ع،قرض يرجع بهم الْإنَّ فَ؛ال باٍقموالْ

 ،الهى عني ملَ البائع يرجع عانَا كَإذَ فَ،ا القياس قياس أولويةذَ هإنَّ: وأقول
منه ِبلَقَوهو انت الْإنَّ فَ؛ابلقَم ؛ىقرض من باب أولَمألنه م حسن إلَى منأقر ضه ، 

  .الهمى ِبي اإلحسان يكون أولَوِف
البد ِفي الْ: ابن دقيق العيدالَقَ: اثامن ححمل عليهاديث من إضمار أمور ي، 

                                                           

)١ (مالك ِفي كتاب البباب،وعي :اَء فيما جِفي إفالس الغ رقم ،مري )وأبو داود ِفي ،)١٣٨٢ 
كتاب البباب،وعي :ِفي الر جل يفلس فيجد متديث، )٣٥٢٠( رقم ،ه بعينه عندهاعوالْح 
 . اِنياأللب صححه
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ة ودوجة ملعون الس ومثل كَ،وضقبن غري ممون الثَّ مثل كَ؛ذكر لفظًا تموإن لَ
  .يونفي بالدال ال يمون الْ ومثل كَ،ري دون غريهشتمعند الْ

 مونه لَديث مثل كَحكر منها رواية ِفي الْروط قد ذُ هذه الشإنَّ: وأقول
ونه  ومثل كَ،اءمر ِفي الباقي أسوة الغانَ فإن قبض شيئًا كَ،ن شيئًامن الثَّيقبض م

يس دون الْلَحق ذلك ِفي الفَستإن انتقل بالْ فَ،وتمذلك أسوة ِفي  انَ كَ؛وتم
الغراءم.  

اتاسع :يدل بالْستحلَديث عيون الْى أن الدمؤلَجحل بالْة تجرح.  
عالْ:الَقَ: ااشر كم ِفي الْححديث يتسلَق بالفَلَّع،وال ي تاول غريهن،وم ن 

 أو ، أو هربه، اليسارعسليم مري من التشتموع بامتناع الْجاء الرهقَأثبت من الفُ
امتناع الو؛سليم بعد موتهارث من التسلَما يثبته بالقياس على الفَ فإن . 

وت يلحق  مهل الْ :اءهقَالف بني الفُِخرة إلَى الْت اإلشامدقَد تقَ: وأقول
 ؟ بالفلس أم ال
ذَوها رإلَى تصحيح األحاديث الواردة ِفي الْاجع موعوض.  
ني ِفي ملك اء العقَوع البائع بج شرط ر: ابن دقيق العيدالَقَ: رشادي عحالْ

  .رجع يم لَكلَو هلَ فَ،فلسمالْ
 عن اٍرالم عون الكَكُي فَ؛ وجد متاعه بعينهنكُ يمت لَكَلَإذا ه: قلت
ي  وِف، أو هبة، أو وقف،ا من ملك البائع بعتقه بذلك انتقالَدِصقْ أن ي إالَّ،الفائدة
 "فلسمعند الْ" كلمة  ألنَّ؛فلسم متاعه بعينه عند الْ دج يكن قد ومالة لَحهذه الْ
 . ِفي ملكه اع باٍقتما كون ذلك الْهيتحقق ِب

 ، وث عيبدحبيع ِفي صفته ِبمر الْيغإذا ت: قيق العيد ابن دالَقَ: رشي عالثاِن
فأثبت الشافعي الرجالبائع من غري أرش يأخذه عن العيباَءوع إن ش .  
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بيع ماج واستدل بقياسه على تعيب الْنهِم ِفي الْ: أقول:وقال ابن دقيق العيد
 انَاء كَو وس،ر بني أن يأخذه ناقصا أو يتركيخري يشتم الْنَّإ فَ،ِفي يد البائع
ا كَالنقص حسيوط بعض األعضاء أو العمىقُس،واإلباق ة رفَِح كنسيان الْ أو غري حسي
 . ’ا .والتزويج
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]٢٧٨[ع نِراِب جِن بع الَ قَباهللا  ِدب :$جلَع -قَ:ٍظفْي لَِفو ىض- 
 ِبيِبجالن فْالشلِّ ِفي كُِةعا لَ ممقْ يسذَِإ فَ،مقَا والِْتع حدود،و صالطُِّتفَر رالَ فَ؛ق 
فْشةَع# . 

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح :الش فعة وأنا إذا قُهسمار الْقَت العمركةشت،قَ ووت ع
حداوده،وص ؛ت طرقهافَرفْ فال شةعبالش اكةر. 

J ْالمفراتد: 
  .مكَى حعنمِب: #ىضقَ$: هولُقَ

فْالشةع :هي موهي بأن يضم الشفيع نصيب شريكه إلَى ،ة من الشفعوذَأخ 
  .عه من أن يبيع لغريهمن وي،نصيبه ِفي البيع

  . تدخلها القسمةم شركة لَلِّ ِفي كُ:أي: مسقْ يما لَ ملِّي كُِف
  .اتلكَمتماصل بني الْو وهي الفَ،دمع حج: وددحالْ
صت الطُّفَرأي: قر:ع لَدكَت من ما للقسمة الْكَان إلَى مان تبعجةديد.  
  .ةاكَرة بالشعفْ ال ش:أي: #ةَعفْ شالَفَ$: هولُقَ
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
يِبي   أنَّباهللا  ابر بن عبدخرب جقَجالن ضكَى وحمبالش لِّة ِفي كُفع 

شة لَاكَرانَ وكَ، تقسممة قَملَ من جئاضقَه أنه إذا وت الْعحدود بني الشاءكَر، 
وصفَرى القسمة الْلَت الطرق بينهم عج؛ةديدفْ فال شعة بالشةاكَر . 

J ْفقه الديثح: 
 لِّا تكون ِفي كُمة إنفعأن الشديث بحا الْذَذ من هؤخي: ىسألة األولَمالْ
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ة فعش فال ؛ ى حسبها  لَت الطرق ع لَدت وع مسة إذا قُاكَ ر الش وأنَّ ،  تقسم مشركة لَ
  .نإذ

ِبذَوقد أخ ا الْذَهحديث جمهورلَ العاء من الْممحقَثني والفُدفَ،اءه أجوا از
الشفعة بالشة قبل القسمةاكَر،وم نعا بعدها كَوهما منعوا الشِجة بالْفعارو.  

م همِحر-ور عنه      شهم د ِفي الْ م  وأح ، والشافعي   ،  مالك  :ب إلَى ذلك     هن ذَ  مومِ 
  .اروِجة بالْفع فنفوا الش،-اهللا

  .ةفينح وهم الْ،اروِجة بالْفعوت الشب آخرون إلَى ثُبهوذَ
والقول بالشِجة بالْفعار هو القول الْوِل-إن شاء اهللا-ق ح ميأِتا ي:  

ة فعض للشرعت يم ولَ،اتركَة ِفي الشفع بالشاصديث خحا الْذَ هأنَّ: أوالً
 ، يقسم ما لَ  ملِّة ِفي كُفع  بالش   جالنِبي   ى ض قَ:مكن أن نقول    ا فيذَ ى ه لَ وع ،ار  جوبالْ 

قَفإذا وت الْعحودد، وصت الطُّفَر؛قرفال ش فعة بالشةاكَر.  
اثاني :أن نفي شة الْفعجا الْذَار من هحديث إنما هبالْو مول  والقَ،ومفه

بشة الْفعجاصل بالْار هو حوالْ،وقنطُم نطُموق قد ورمن أحاديث وهيد :  
 ،داو وأبو د، البخارياهو ر.#ِهِبقَس ِبقح أَارجالْ$ :حديث: ديث األولحالْ
والنائيس،وابن م عن أِب،هاج ي  األلباِنالَ وقَ،�افع ي ر-ِحرصحيح:-ه اهللام .  

 انَ ا كَذَ ِإ،بااِئ غَانَ كَنِْإا وه ِبرظَتن يِهاِر جِةعفْش ِبقح أَارجالْ$: يديث الثاِنحالْ
ي  األلباِنه حح  وص،اهللا  عن جابر بن عبد ، والترمذي ، داود أبواهو ر.# دااحِ ا ومه يقُ ِرطَ
-ِحرِفي اإلرواء-ه اهللام .  

 . #اِرالدِب  قح أَ اِر الد  ارج $ :ة مرفوعا   رم عن س  ،ن سح حديث الْ  :  ديث الثالث     حالْ 
صححالترمذيه ،ولكن فيه س اع الْمحسن من سمة وفيه اختالفر،وص حح 
ا الْذَهكَ وذَ،"اإلرواء  "ي ِفي ديث األلبانِ  حي األلباِنريقًا آخر عن أنس واعتربها      له طَر
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معزة لرواية الْزحسن عن سمالْ:الَ لكنه قَ،ةر حن وقَستادة كالهما موقد ،سلِّد 
 .ن صحيحس ح:ةرمن عن سسحديث الْ ِفي حالَ عن الترمذي أنه قَلَقَ ون،عنعن
قُ:الَ قَثُم لعله يكون كذلك ِب:لت موع الطريقنيجم  . 

ي رافع ِفي  وحديث أِب،ةحيحا صلهذه األحاديث الثالثة كُ هإنَّ: وأقول
الباري والباقي صحيحةخ،وهي ص رية ِفي الْححكم بشة الْفعوِب،ارج ا تعلم أنَّذَه 

القول بالشفعحيحة للجار هو القول الص . 
 -باهللا    وهو جابر بن عبد     -حيحني    ديث الص  حاوي لِ   الرأنَّ :  الوجه الثالث      
لَوالذي استدل به عى نفي شة الْفع؛ارجهو الذي ر ى الْوحديث ِفي إثبات شة فع

ا   م هيقُِر طَ انَا كَذَ ِإ،بااِئ غَانَ كَنِْإا وه ِبرظَتن يِهاِر جِةعفْش ِبقح أَارجالْ$: ار ِفي قولهجالْ
ااِحود#.  

ومن هذه الثالثة األوجه يتبن لناي:ر جان القول بشفعة الْحذَالَِّتيار ج هب 
 : - اهللارِحمه- ابن دقيق العيد ولَ قَ وأنَّ،د ِفي رواية عنهم وأح،إليها أبو حنيفة

 ما لَيمة ِفعفْا الشم إن:ةي روايعِني-ا هك ِبسمة تفع بعدم ثبوت الشالَ قَنمفَ
  .حتاج إلَى إضمار قيد آخر يقتضي اشتراط أمر زائده يفَالَ خن وم،-يقسم

ا إذَ فَ،ةاكَرة بالشفعد نفي الشقي هو أن ن".اشتراط أمر زائد" :قوله: قلت
قيدنا نفي الشة ِفي الْفعحديث بالشاكَرحاديث األخرى ت عليه األلَّة سلم لنا ما د

من شة الْفعارجو.  
● وخالصة ما سقب رجحا القول ألمورذَان ه:  

 وتلك األحاديث ،ومفه مباهللا  ابر بن عبد جديثَ حأنَّ: األمر األول
وق نطُم والْ،ةوقَنطُ م-قالًست ماإذا جعلنا حديث أنس حديثً-الثالثة أو األربعة 

قَمدى الْلَم عمومفه.  
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ة ِفي فعخصيص الش ِفي تباهللا   جابر بن عبدديثَ حأنَّ: ياألمر الثاِن
الشاكَرة وانتهائها بالقسمة محتالْونَكُمل أن ي مقصود به الشط بإضمار قَة فَاكَر

  .ةاكَرة بالشفع شالَ فَ:القَ حيث ي؛ديثحِفي آخر الْ
ثة أو األربعة كلها بلغت إلَى درجة  تلك األحاديث الثالأنَّ: األمر الثالث

ي رافع وحديث جابر بن عبد فحديث أِب:حةالص اهللا كالها صحيح لذاتهم،ا  أم
 فيكون ؛يري عن قتادة عن أنسجِر وحديث سعيد الْ،رةمن عن سسححديث الْ

لغريهاكل منهما صحيح ،لغريه على األقلا أو حسن .  
وقد تبيِبن ذَها رجحان القول بالشانَة للجار إذا كَفعي دخل عليه ضر من ر
ا  مهقُيِر طَانَا كَذَِإ$: ى ذلك قولهلَ علَّ وقد د،ي ال يدري ما حالهدخول أجنِب

ااِحود# . 
وز جا تم إنةَفع الش أنَّ.#مسقْ يما لَ ملِِّفي كُ$: أخذ من قوله: سألة الثانيةمالْ
فيما يم قسبدون ضرى كُلَر عل من الشاء الْكَرمانَا كَإذَ فَ،سمنيقتمام صغري  هناك ح

  .-ا اهللامهمِحر-د م وأح، الشافعيالَا قَذَه وِب،ة فيهفع انتفت الش؛ال يصلح للقسمة
ا تكون ِفي م إنةَفع الش أهل العلم إلَى أنَّورمه جبهذَ: سألة الثالثةمالْ

الدقَور والعارات الزرة غري الْاعيةولَنقُم،ا الْ أموالت فَنقُمال شا إذَ فَ،ة فيهافع
اشترك اثنان ِفي سيةار، ثُمب اعأح فَ ؛ الشريكني نصيبه من غري شريكهدل له ه

الش؟ ة ِفي ذلك أم الفع 
ت از ج؛ةوعشرة ومائز جوالتنقُمة ِفي الْفع الشى أنَّر ينى قول ملَعفَ
الشفال وإالَّ ِفي السيارةةفع ،وه قول الْو جورمه.  

 ، -وهو البيع- انتقل بعوض اة فيمفعوا الشصصم خهأن: سألة الرابعةمالْ
وم نع هِ الْ انتقل بدون عوض كَ       ماا في  وهالَِّتي ة ب ي اد بِ ر ا وجه اهللا    هT،    وباهللا التوفيق   . 
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]٢٧٩[ع نع ِدب ِناهللا بع مأَ$ :الَ قَب رصابع مأَر ا ِبرضخيبأَ فَ،رى ت
 ِبيجالني سأِمترِفه الَقَ فَ،ايه:ي ا رِإ، اهللاولَس ي أَنصبأَت ا ِبرضخيبلَر ِص أُمب 

طُّ قَاالًمه أَو فَنِعس ي ِمِدننفَه ما تأمئْ ِشنِْإ: الَقَ؟ فَِهي ِبِنرتح بسأَت لَصا ه
وتصقْدِبت فَ:الَ قَ.اه تصدِبق ا غَهيأَر نالَه ي بأَاع لُصاه،الَ وي وهب،الَ وي وثُر، 
 ،يِلِبالس ِناب و، اهللايِلِبي سِف و،اِبقَي الرِف و،ىبري القُِف و،اِءرقَفُ ِفي الْرم عقدصت فَ:الَقَ
والضالَ،ِفي ج ناحلَ عى منِل وينْا أَهِملَأكُ ي نالْا ِبهمعأَ،وِفر وِعطْ يميقًا غَِد صير 
متميِه ِفٍلو# . 

غَ$: ٍظفْي لَِفويرم ٍلثِّأَت#.  

<|†�Ö] 

J موع الْوضالوقف: ديثح. 
J ْالمفراتد: 

 ؟وقفما تعريف ال
ا أحسن تعريف ذَ وه،ةعنفَم وتسبيل الْ،حبيس األصل ت:تعريف الوقف هو

وأجعهم.  
اء    قَ ب ع  م، مكن االنتفاع به      رع حبس مال ي     الوقف ِفي الش  ةُقيقَ   ح:ي انِ نع  الص   الَوقَ 
   عينه م من  وع من التص؛ وتصرف منافعه ِفي الرب      ،ف ِفي عينه    ر ا إلَى اهللا     قَ تربT.  

  .ةدينمال الْموف بشعرخيرب بلد م: ريبخ أرضا ِبرم عابص أَ:الَقَ
  . يطلب أمره:أي: #ايه ِفهرأِمتسي جالنِبي  ىتأَفَ$: هولُقَ
  .ضو ع: وعكسه،ىضا مم نفي ِل:قط: طُّ قَاالًب مِص أُملَ
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 شيء  :الُقَ ي،ةودجة وهي الْاسفَلن من ا:أنفس: #هني ِمِدن ِعسفَن أَوه$: هولُقَ
  . ألنه يأخذ بالنفس؛ نفيس:ي أنه قيل لهاِننع الصركَ وذَ،د جي: أي.نفيس

 .ا أصنع فيهااذَ م:أي: ي بهِنرا تأممفَ
 أو ،بيسا أصلها حلتع ج"ستبح"ى عنم: اهلَص أَتسب حتئْ ِشنْ ِإ:الَقَفَ

امتوضيحه،حبس : أنه ال ياع ب،وال ي بوه،وال ي أنَّ: أي،ثور اٍق أصلها بى لَ ع
ة الْملكيصلَمالَِّتية حلَِع جلَت عايه.  

 .تهالَّغ ِب:يعِني: #اه ِبتقْدصت$: هولُقَ
 ِناب و، اهللايِلِبي سِف و،اِبقَي الرِف و،ىبرقُي الِْف و،اءِ ر قَفُ ِفي الْرم عقدصتفَ$: هولُقَ

يِلِبالس،و الضِج هذه الْ أنَّ:أي: #ِفيهكُات يلَون التحبيس عوتصرف ثَ،ايه مرتا ه
  .اتهِجذه الْى هلَ وتصرف ع،اهاِتاقَسة األرض وماثَر تزيد عن ِحالَِّتي

  ، منها  وليها أن يأكل نى ملَ عم وال إثْجر ال ح:أي: #اهيِل ونى ملَ عاحن جالَ$: هولُقَ
 . سب ماالًكت أو م،االًخذ مت م: أي،لومتغري مله  أو يطعم صديقًا ،وفعرملكن بالْ
J ْالمعنى اإلجياِلم : 

عندما أصابع مبن الْر كَّ فَ، تلك األرض النفيسه�اب طَّخراذَ ما يل عم
 ﴾      ﴿ :ىالَا بقوله تعأثرت م؛T اهللا ا رضالَن لي؛فيها
 ، Tتها هللا لَّغق ِبدصت وي،حبس أصلها بأن يهرأم فَ،جالنِبي  ارشاست فَ.]٩٢:آل عمران[

 . تب الفقه والسريوف ِفي كُعرا هو مم كَ،وطًارر شما عهوقد شرط لَ
J ْفقه الديثح: 
اء اإلسالم هقَ بذلك فُالَ وقد قَ،لوقفة اوعيشرديث محذ من الْؤخي: أوالً

ما عفَ؛ا أبا حنيفةد قْإنه أنكر الوبسبب أنه لَف مي سماديثًع فيه ح . 
ر بعتيث يحريح ِب غري صوا ه ومنها م،ريح صوا ها م منهللوقف صيغٌ :ثانيا
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 ،وتصدقت ، وحرمت،سبلت و، وحبست، وقفت أو أوقفت: وهذه األلفاظ هي،كناية
  .أبدتو

  . وسبلت، وحبست،فت وقَّ:ة هي ثالثةحريالصفَ
 .  آخرا احتماالًه لَ ألنَّ؛والثالثة األخرى تعترب من الكنايات

 وزجقف ال ي ووه فَ؛اذَ وقفت ه:انيكَ أو سانَا كَاعيار له زرقَ ِفي عالَ قَنم: ثالثاً
بيعوال هبته وال توريثهه ،ى كَبقَ بل يما هو،كَ،ون التوقيف بالفعلكُ وي أن يجل ع
داره ما يويأذن للمصلني فيه،ؤذن فيهسجد .  

راابع :كُأنه يون ما عِجى الْلَعينعينه فيهاالَِّتية ه ،س وِجذه الْاء كانت هة ه
علِّة ِفي كُامز قَالفُان كَماءر،أو خ ة كَاصوقَ أَ:ولقُأن يفتذَ هالب علم ى طُلَا ع
  . أو ما أشبه ذلك،مريرآن الكَحفيظ القُى تلَ أو ع،ديثحالْ

خذلك الْأنَّ: اامس مبقَعني يى ملك الْلَى عصلَمالَِّتية حلَ أوقف عا ِبيهيث ح
 انَ كَالَِّتية هِجى الْلَعل ع عن ذلك جادا ز وم،تصرف بعض غلته ِفي إصالحه

  .ايهلَ عمعينا
ساادس :يشتِجط ِفي الْرة الْهملَعني عيهجهة ِبونَكُا أن ت ري رع حرص الش

لَعاِبى تأمينها وإغناء أصحكَ،اه الوب العلمالَّى طُلَقف ع،ى بناء الْلَ أو عماجدس، 
ى حفر اآلبارلَأو ع،ِمة الْبكَ ومد شاه إلَى القرى الْيمحتإلَى غري ذلكة إليهااج  . 

ساابع :ال يجوز الولَقف  عى جهة يحرلَم اإلنفاق عكَ،ايه بنة اء األضرح
ى القُلَعأو إسراجها،ورب ،أو غري ذلك من الش البدع ات أوركي.  

اثامن :ون الْكُأن يفَ،)منقرض(حبس عليه غري منقطع م ى لَإن حبس ع
 :ولقُأن ي كَ،ح ص-)منقرض( غري منقطع :أي- ه بغريهلَصوو) منقرض(منقطع 

  .اءرقَى الفُلَون عكُ وقفي يإنَّ فَ؛إن انقرضوا فَ؛ي فالنِنى بلَي أو عِنى بلَ عفتأوقَ
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ذَ: اتاسعهالْب جور من أهل العلم مه-الُم الذين قَوهأنه   -ة الوقفوا بصح 
ال ياجوذَ،وز بيعه أبد هأبو حنيفة إب لَى جألنه لَ؛از بيعهو مطَّ يى حديث لَلع ع
عماذَر ه،لَقَ ونالص انَي حنيفة أنه كَي يوسف صاحب أِبي عن أِباِننعجيز بيع  ي

ع أحدا س هذا ال ي:الَا قَذَر همه حديث عغلَا بملَ فَ،ةنيفَي حالوقف تبعا ألِب
 .  عن رأيهعج ور، بهالَ ولو بلغ أبا حنيفة لقَ،خالفه

اعاشر :لَاختقَ الفُفاُءهِفي ج واز بيع الوقف إذا تلَطَّعت منافعأوضعفته :  
  . أو ضعفتهافعنت ملَطَّعاز بيعه ولو توم جد مالك والشافعي إلَى عبهذَفَ -
 هافعنت ملَطَّعاز بيعه إذا تو بن حنبل ِفي رواية عنه إلَى جأحمد بهوذَ -

ان أحسن من األولكَأو ضعفت بشرط أن ينقله إلَى م . 
م هة أناهليجف عن أهل الْعر يم ولَ،كم إسالمي حقفالو: رشادي عحالْ

حبواس،نقل ذلك الص اِننعولَ: الشافعيالَ قَ:القَ فَ،افعيي عن الش محبس أهل  ي
  . أهل اإلسالمسبا حم وإن،ال أرضاورا و دتلمة فيما عاهليجالْ

وت فيحبسوا م بالبعث بعد الْونَؤمنونوا يكُ يمة لَاهليج أهل الْ إنَّ:وأقول
  .ف عنهم التحبيسعر يم فلذلك لَ؛ابومن أجل الثَّ
وز  جي وال ،  أمينا  ونَكُ ى الوقف أن ي  لَرط ِفي الناظر ع   البد من الش  : ر شي ع الثانِ 

 انَ كَ وقد ،ة عندهان وال أم، ال ثقه فيهن م- على األوقاف:أي-ا يهلَى عولَّن يأ
عمر �ج لَعفَقْ وهفْ إلَى حِبي  زوج ةَصجالن، ثُمص ارب عداهللا بن  ا إلَى عبده
عبر م.  

الثالث عرش :أنه ينبغي أن يوضى الوقفلَع للناظر ع،لَ والناظر عل اى م
اليتيم أن يوضيء من قبل القاضي ِبع له شحيث ياوي أجرة يومه أو نفقة يومهس، 

ِتلَّختلف ذلك باختالف كثرة األوقاف وِقوقد ياه.  
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الرابع عرش :ينبونَكُغي أن يلَ الناظر عى مه قُّفَال اليتيم عنده شيء من الت
فات رصم عن بعض التهألَاء وسملَلَى الع إبهن كذلك ذَكُ يم وإن لَ،ِفي دين اهللا

  .ى بعض الناسلَى عخفَا تم ربالَِّتي
ا يغنيه من الوقف أو مال اليتيم م استحقاقه ِلنَّإ  :القَل يه: امس عشرخالْ

يكون ذلك بشرط حاجته له وعم غناهد،أم أنه ي وز له أن يأخذه ولو كان ج
 .]٦:النساء[ ﴾   ﴿: لوقُ ي� واهللا ،انيغَ

السادس عرش :ينبغي أن يلَحترز الناظر عى الوقف من أن يدعليه شيء لَخ 
منه غري ما يجب له ِفي قييهلَامه ع،عطيه ِل أو يمنال ي ؛حقهستعرف  فالبد أن ي

مغَ$:  لقوله؛اقع االستحقاق فيهويرم ٍلثِّأَتوباهللا التوفيق.#االً م  . 
 

 

 

 

J@J@J@J@J 
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]٢٨٠[ع نع مالَ قَ� ر :$حلْمتى فَلَ عٍسرأَ فَ، اهللايِلِب ِفي سضاعي ِذ الَّه
 :الَقَ فَ،جالنِبي  تلْأَس فَ،ٍصخر ِبهيعِب يهن أَتننظَ فَ،هيِرتش أَنْ أَتدرأَ فَ،هدن ِعانَكَ
  .#ِهِئي قَ ِفيِداِئعالْ كَِهِتب ِفي ِهداِئع الْنَِّإ فَ؛ٍمهرِد ِبهاكَطَع أَنِْإ وكِتقَدي ص ِفدع تالَ و،ِهِرتش تالَ

ِذ الَّنَِّإفَ$: ٍظفْي لَِفوي يعودِفي ص ِبلْكَالْ كَِهِتقَدي عِفي قَود ِهِئي# . 

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح :النهيعن شراء ما ت صق به دالعبد. 
J ْالمفراتد: 
حملتى فَلَ عرالظَّ: يل اهللاِبس ِفي سأنَّاهر م ى عن"حمأي"لت :ت صدقت 
اد رموالْ ، يه لَ  ع اهد  جبيل اهللا بأن ي       يه ِفي س   لَ  ليحمل ع    ؛ن يع ى شخص م  لَ س ع ربذلك الفَ  
  .ارفَّ الكُاد جه: هنا"سبيل اهللا: "���

  .ى ضعف به حتِنعت يملَ فَ، عندهانَه الذي كَلَم أه:أي: #هاعضأَفَ$: هولُقَ
 ودعى ت ليكرمه حتهاَء شراد أر� رم ع أنَّ:أي: #هيِرتش أَنْ أَتدرأَفَ$: هولُقَ
 . له قوته
  . بقيمة قليلة:أي: ٍصخ أنه يبيعه برننتظَفَ
  : مٍ هرِد ِبهاكَطَع  أَنِْإ وكِتقَد ِفي صدع تالَ و،ِهِرتش ت ال:الَقَ فَجالنِبي  ألتسفَ

وظاهر النهي هنا نهي تج لقوله ؛محري :$لَوأَو اكَطَعِد ِبهرالْنَِّإ فَ؛ٍمه اِئعِفي ِهد أي- ِهِتب: 
الرالْكَ -ادم عليهااجع فيها والنِفي قَِداِئع شبيه ِب: أي.#ِهِئي موال يفعل ،أكل قيئه ين 

  .لب الكَذلك إالَّ
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
حلَمع مبن الْر اب طَّخ�ى فَلَ ععطَ بأن أَ،س ِفي سبيل اهللارا ى شخص
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فَ، ليجاهد عليه ِفي سبيل اهللا؛اهملكه إي أهه الْلَمىعطَم،وض عالفَف رفَ،س أراد 
عمرفَ،يعه برخصا منه أنه يب شراءه ظن ألَس  ِبيفَ،جالن نهالَ وقَ،هئ عن شرااه :
  .#ِهِئي ِفي قَِداِئعالْ كَِهِتب ِفي ِهداِئع الْنَِّإفَ$

J ْفقه الديثح: 
● يؤخا الْذَذ من هحديث عدة مائلس:  
از وا جذَذ من هؤخ ي.# اهللايِلِب ِفي سٍسرى فَلَ عتلْمح$: ولهِفي قَ: أوالً -

خص فَإعطاء الشرا يساهد عليه ِفي سبيل اهللاج،كُ ويذَون ها الغرض هو 
 م أوقفه لَانَ ألنه لو كَ؛اجح القول الروا هذَ وه،اهمليكه إيود من إعطائه وتقصمالْ
يجزب يعه.  

- لَ: ا ثانيقَ بعض الفُ لَّع ه الْأى أنَّ اء ر  الفَهللا إيقاف لذلك  مل ِفي سبيل ا  حس ر
ِجى الْلَعاده،ذَ ولكن ها القول يتافَنى موقفًا لَانَ ولو كَ،ونه أراد أن يبيعه كَع م 
يجزب يعه.  

قف و أو ،والتنقُمحبيس الْاز تو من ذلك جذَِخ ُأل.قفنه وإ :لناو قُلَ: اثالثً -
 الَ قَ: قَالَ� عليه حديث أِبي هريرةَ لَّد دقَوالت فَنقُمحبيس الْا تأم فَ،وانيحالْ
را$:  اهللاولُساِلدونَ خظِْلمت كُمفَِإن اِلدا خأَمِبيِل ،وِفي س هدأَعتو هاعرأَد سبتقَِد اح 
#اهللا

)١(.ذَ وهحبيس آالت الْا ظاهر ِفي تربح.  
-   ج من قوله    ذَخِ أُ: ا رابع لع ر لَم ام الَ$: الَ  ه قَألَ  س ت ش ِهِرت، الَ و  ت عِفي د ص ِتقَدك #  .

                                                           

)١ (البخ  باب ،اة كَاري ِفي كتاب الز : ىالَ ِفي قول اهللا تع:  ﴿     ﴾ . 
 ،)٩٨٣( رقم ،انعهاة ومكَم الزقدي ت: باب،اةكَسلم ِفي كتاب الزوم، )١٤٦٨(رقم 
والنسباب،اةكَائي ِفي كتاب الز :د الْ إعطاء السيال بغري اختيار الْم٢٤٦٤( رقم ،صدقم( ،

 باب،اة كَوأبو داود ِفي كتاب الز :١٦٢٣( رقم ،اةكَ ِفي تعجيل الز(،وأح  د رقم م)٨٢٦٧(. 
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أنه ال يجوز للمتصدق أن يشتري صألنَّ؛قتهد م نت صق ِبدها عليه سياعيه ِفي ر
وربما كَانَ ذلك عودا ِفي ، ااهى إعطائه إيلَة له عافئَكَ م؛شرائها ببعض قيمتها

  . بعضها
- خالَ$ :ولهل النهي ِفي قَ ه: اامست شِهِرت،الَ و ت عد ِفي ص ِتقَدك#.هي   نتمحري ، 

أو نهي ت؟زيه وكراهةن  
● والظاهر أنه نهي ت؛محريألنه اقترن بشيئني ي الَّدلَن عى التمحري: 

  .#ٍمهرِد بِ هاكَطَع أَنِْإو$:  قوله:األول
  .#ِهِئي ِفي قَِداِئعالْ كَِهِتب ِفي ِهداِئعالْ نَِّإفَ$: هولُ قَ:ياِنوالثَّ

- سا ادس :يؤخ ذَذ من ه ا ت حريِهود ِفي الْم العى ذلك ذَ  وإلَ،ة بهالْ بجورمه، 
  .ة عليهمرح بل هي م، ِفي هبتهودعوز له أن يج ال ياهب الو إنَّ:الواقَفَ

ت صنا خالف ما ذَ وه  ،ية لألجنبِ بِه ِفي الْوداز الع و أبو حنيفة إلَى ج بهوذَ
  .عليه األدلة
- ساابع  :قَي يد عدم جو ِهود ِفي الْاز العة ِببقد قَانَا كَا إذَم بضاه،انَ كَا إذا  أم 
  .وزجبض فإنه يقبل القَ
- اثامن :يستى من ذلك الوالد ِبثنما وهِل؛ه لولدهب حرماس،ديث ابن عوابن عب ، 
 ِبيا $: قَالَ جعن النِفيه ِجعرةً فَيِهب بهي ةً أَوِطيع ِطيعٍل أَنْ يجِحلُّ ِلرال ي، اِلدِإال الْو 

هلَدِطي وعا يأكُلُ ،ِفيمثَِل الْكَلِْب يا كَمِفيه ِجعري ةَ ثُمِطيِطي الْععثَلُ الَِّذي يمفَِإذَا، و  ِبعش 
# ثُم عاد ِفي قَيِئِه،قَاَء

)١( . 
                                                           

)١ (ِهالء والْالترمذي ِفي كتاب الوباب،ةب :م ِفي كَاَءا ج هارية الرِهوع ِفي الْجرقم ،ةب )٢١٣٢(، 
 ،)٣٧٠٣، ٣٦٩٠( رقم ،هدلَعطي ووع الوالد فيما يج ر: باب،ةبِهوالنسائي ِفي كتاب الْ
وأبو داود ِفي كتاب البباب،وعي :الر ِهوع ِفي الْج٣٥٣٩( رقم ،ةب(،وأح د برقم م)٤٨١٠ (

= 
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- التشبيه بالكَ     : ا تاسعلب م قصناحيتني  وقد حصل التشبيه من      ، به التنفري  ود : 
من ناحية تشبيه الرا له عوتشبيه الْ،ن ذلكاجع بالكلب تنفري موع فيه بالقيءرج، 

ا موهو أيضود للتنفريقص،ذَ وها يدى أنَّلَل عالن هيهنا للت م وليس للكَحريرةاه.  
وقد أجازأبو حنيفة ر ِهي ِفي الْوع األجنِبجةب،وم نعمن ر وع الوالد ِفي ج
 .  عكس مذهب الشافعي: قال ابن دقيق العيد،هبته لولده

 . جالنِبي  بل هو عكس النصوص الثابتة عن :وأقول
- اعاشر :يذ من الْؤخديث أنَّحم نش كِفي أمر ي لَجب عرجع إلَى يه أن ي

من علَ ي م رع فَ ون الشكَ،سأهلم عن ذلك   ي  ما ر ج ع عِبي   ر إلَى  مينبغي     وأنه ال   ،ج الن
للمسلم أن يتصرعلَف ِفي أمر ال يمه حتسألَى يكمه عن ح.  

إن  فَ،ا الثواب من اهللاهد ِبصق يالَِّتية بِه ِفي الْمدقَ ما تلُّكُ: رشادي عحالْ -
 فإنه يترتب على ذلك ؛ى إليههدمهدي الثواب من الْماهب أو الْود الوقص مانَكَ

 :أمور هي
: � لقوله ؛مِهى ِبدقت ينلة العلم وممحغي فعل ذلك ِلنبأنه ال ي: األول

 .]٦:دثرمالْ[ ﴾  ﴿
 ؛ اب والثَّل له  حص  يم إن لَ  فَ ،اب عنها    وحق الثَّ  ست هدي ي  م  الواهب أو الْ   أنَّ :  ي انِ الثَّ 

جازله الر وع ِفي هبته أو قيمتهاج،اس اَء وقد جا $: � عن ابن عباِبيرأَنَّ أَع
 ِبيِللن بهةًج وا،هِبهلَيع هقَالَ، فَأَثَاب : قَالَ. الَ: قَالَ؟يتِضر :هادقَالَ، فَز : ؟يتِضر 

# نعم:قَالَ؟ يتِضر : قَالَ، فَزاده: قَالَ. الَ:قَالَ
  .رط شهاَء إرض أنَّلَّد فَ.)١(

                                                           

= 
) ١٦٢٤، ١٦٢٣(، وإرواء الغليل رقم )٧٦٥٥(وصححه األلباِني ِفي صحيح الْجامع رقم 

 .)٦٥-٦٣ ص٦ج(
 .)١٠٨٩٧(عجم الكبري رقم ، والْم)٦٣٨٤(، وابن حبان برقم )٢٦٨٧( برقم أحمد) ١(
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ا أهدى ماهب إنهدي أو الوم الْف أنَّر إليه إذا عىهدغي للمنبأنه ي: الثالث
 أو وه؛ للثواب   ب   جب عليه أالَّ    فإنه ي  ي تصهِ ف ِفي تلك الْ  ر بة حت ى ير ىضباه الو.  

 ، للثوابانتة إذا كَبِهدية أو الْهبول الْقَعدم از وى ذلك جلَ عتبرتيو: الرابع
وليس عند العبد ما يلَثيب به عايه،ِفي الْاَء وقد ج ةَ حيررعن  ،�ديث عن أِبي ه

 أَو ، أَو ثَقَِفي، أَو أَنصاِري،رِشي ِمن قُالَّ أَقْبلَ هِديةً ِإولَقَد هممت أَالَّ$ :الَ أنه قَجالنِبي 
ِسيود#

)١(.  
ذه ه فَ،ظف لرئيسهومة من الْبِهة أن تكون الْبِهدية أو الْهمن الْ: النوع الثالث

 :الساِعِديديث عن أِبي حميٍد ح ِفي الْاَء وقد ج،والًلُارع غُا الشاهمة سبِهة أو الْديهالْ
#هدايا الْعماِل غُلُولٌ$ : قَالَجأَنَّ رسولَ اهللا 

ا ما إنبهها أو واه أهدن م ألنَّ.)٢(
يقصد بذلك محاباة الرئيس له بأن يتغى عنه ِفي الغياباض،أو ي تغى عنه فيما اض

إذا حلَصمنه إخالل بالع لم.  
ى لَا عك لزوجته صلَعج وهو أن ي،اع وكذبدنوع فيه ِخ: النوع الرابع

الدار من أجل أن يا من بنك التسليفخرج به قَستفَ،رض ذَهِه بلفظ الْاَءا إن ج؛ةب 
ورث م الْاتذ إن مؤخوز أن يج وال ي،ذبوي عليه من الكَحتا يمفهو باطل ِل
  .وبكذُم الْكا الصذَثل هِمالواهب ِب

 ، -وهو ما يسمى إهداء الثواب- ىفَّوتل للمماب العوة ثَهب:  سامخالنوع الْ
                                                           

 والنسائي ،)٣٩٤٦، ٣٩٤٥( رقم ،ي حنيفةِن ِفي ثقيف وب: باب،اقبنمالترمذي ِفي كتاب الْ) ١(
 وأبو داود ِفي ،)٣٧٥٩( رقم ،اوجهرأة بغري إذن زمة الْطي ِفي ع: باب،ِفي كتاب العمرى

 كتاب الب بول الْ   ِفي قَ  : باب ،وعي ه د٣٥٣٧( رقم   ،ا بنحوه  اي( ، وأح  د رقم   م)ديث  ،)٧٩٠٥والْح 
 .األلباِني صححه

)٢ (أحد برقم م)٢٣٩٩٩(. 




�	�א��������م�� <  
١٢٠ 

ذَ وه  ا ال يا أيضوز ج، س قراءة قرآن أو غري ذلك    انَاء كَ  و ، ال ي وز منه إالَّ  ج ا  مخصه 
اهللا  ألنَّ؛ليلالد �٣٩:النجم[ ﴾     ﴿: ولقُ ي[.  

ِإذَا مات اِإلنسانُ  $ : قَالَجسولَ اهللا  أنَّ ر:ديث عن أِبي هريرةَحي الْوِف
 أَو ولٍَد صاِلٍح ، أَو ِعلٍْم ينتفَع ِبِه، ِمن صدقٍَة جاِريٍة ِإالَّ: ِمن ثَالثٍَةانقَطَع عنه عملُه ِإالَّ 

و لَهعدي#
)١(.  

هب ا يم وإن،ههبى يملكه حت يماب لَو الثَّبه الذي وإنَّومن جهة أخرى فَ
العبد موالثَّ،ملكها ي وىخفي ال يدراب أمر مهذ هل العامل استحقه أم ال؟ وه 

 . التوفيق وباهللا   ، ا ِفي رسالة سئلت فيها عن إهداء القرآن للميت             طته  سسألة قد ب  م الْ
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)١ (مسلم ِفي كتاب الوباب،ةصي :م ا يلحق اإلنسان من الثواب برقم ،اتهفَعد و )١٦٣١( ،
 والنسائي ِفي كتاب ،)١٣٧٦( رقم ، ِفي الوقف: باب،والترمذي ِفي كتاب األحكام

الوفض: باب،اياص ل الصقة عن الْدم٣٦٥١( رقم ،تي(،وأبو داود ِفي كتاب الو باب،اياص : 
ماَءا جِفي الص قة عن الْدم٢٨٨٠( رقم ،تي(،وأح د رقم م)٨٨٣١(،ارمي ِفي كتاب  والد
 .)٥٥٩( رقم ، وتعليم السننجول اهللا س البالغ عن ر: باب،مةدقَمالْ
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]٢٨١[ع نالن عاِنمِن بِش بالَ قَب ٍري:ت صدقلَ عِبيِب أَي بِضعِهاِل م، 
ي ِب أَقلَطَان فَ.ج اهللا ولَس ردِهى تشتى حضر أَ الَ:ةَاحو رتن ِبةُرمي عم أُتالَقَفَ
ا ذَ هتلْعفَأَ :ج اهللا ولُس ره لَالَقَ فَ،يِتقَدى صلَ عهدِهشي ِلج اهللا وِلسلَى رِإ
 كلْ ِتدري فَِب أَعجر فَ.مكُِدالَ ووا ِفي أَلُِداع  و،وا اهللاقُات :الَ قَ. الَ:الَ؟ قَمِهلِّ كُكِدلَوِب

الصةَقَد# . 
الَفَ$: ٍظفْي لَِفوت ِهشِإ فَن؛ذي ِإِندأَي الَن شهدلَ عى جٍرو#.  
أَفَ$: ٍظفْي لَِفوِهشدلَ عا غَذَى هيِري#. 

<|†�Ö] 

J موع الْوضثديح: النهيعن ت خصيص بعض األوالد بالعةطي. 
J ْالمفراتد: 
ح ِفي امسا فيه تن ه"ةقَدالص" لفظ :أقول: #ِهاِل مِضعبي ِبِب أَيلَ عقدصت$: هولُقَ
 :ديثح بدليل قوله ِفي بعض ألفاظ الْ،ةه موهبهباد أنه ورم الْإنَّ فَ وإالَّ،التعبري

$لَأَسأُت ِبي أَمي بعالْض مِهوي ِم ِلِةبنفَ،ِهاِل م التى ِبوها سالْ#...ة ن ن إذ.ديثح 
ا ثواب يهلَ عادرقة ال يد الصيث أنَّح ِب،عبريح ِفي التامس فيه ت"ةقَدالص" فظُلَفَ
دِهوي والْنية كذلكب،فأشبهت الص ِهة الْقَد؛ةبفع بِبر ا عنهاه.  

  . عن إنفاذ ما طلبته منهرأخ وت، مطلها:أي: #ةنا سهى ِبوالتفَ$: هولُقَ
  ،اوكًملُه مهبديث أنه وح ِفي بعض ألفاظ الْدرقد و: #ِهاِل مِضعبِب$: هولُقَ

  . حديقة:ي روايةوِف
ي اِبحة الصاحو بن راهللا  هي أخت عبد:أقول: ةَاحو رتن ِبةُرمي عمت أُالَقَفَ

  .ورشهمالْ
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ا أكثر لدهة وطي أن تثبت عريدت تانا كَه أن:أي: #خإلَ...  ىضر أَالَ$: اهولُقَ
بإشهاد رجول اهللا سى ذلكلَ ع.  
 :ج يِب للنالَ الذي قَ،أبوه هو بشري بن سعد األنصاري: يِب أَقلَطَنا فَ:الَقَ

 ِفي كيلَا عنيلَّ صنحا نذَ ِإكيلَي علِّص نفيكَ فَ،كيلَ عملِّس نفيا كَنمِل عدقَ$
ِتالَصالَقَ فَ.#؟انله ر ج اهللا ولُسم استفَأَ$: فهملْعتا ِبذَ هِدلَوِهلِّ كُكم -هل    :يعِني 

اأعطيتهم جفَ :الَ قَ. الَ:الَ قَ-ميعوا اهللاقُات،و لُِداعوا بيأَن كُِدالَوم#.   
  .دل ِفي أوالدكمه بإقامة العطَخوا سقُ ات: أي:#وا اهللاقُات$: هولُقَ
والُِداع :العضد الْلُد ورج.  
 . ينفذهامى أنه لَعنمِب: ةَقَد الصكلْ ِتدري فَِب أَعجر فَ:الَقَ
 من جالنِبي امتناع : #ٍروى جلَ عدهش أَي الَنِإ فَنْ؛ذَي ِإِندِهش تالَفَ$: هولُقَ
الشهادلَة عذَى هالٌّا دلَ عى تحريأَ$:  ومثل ذلك قوله،ا فعلم مِهشدلَ عغَا ذَى هيِري#.  

J ْالمعنى اإلجياِلم : 
يخرب النأنَّب بن بشري بن سعد انُعم أم هع من بةَرت رون  طلبت مةَاح
أبيه أن يهانَ بشري بن سعد كَ ذلك ألنَّ؛ البنها هبةبله أوالد كبار غري الن ان عم
من غري عمفَ،ةر خشيت عمةُرلَ علَى ودها ما تخشلَاه األم عبت من لَ وطَ،دلَى الو

زوجها أن يهله ِهب ةب،حت ى لو مِه أبوه وهو قاصر تنفعه تلك الْاتا فَ،ةبلتى و
  .ةن س-اهلَاطَ م:أي-ا هِب

ثُمقَافَ وهلَا علَا الطَّذَى هب ما بإلْتأثرحفَ،ااحه وهب للنعمان هبة خصِبه ا ه
ونَدس أَ فَ،دهلَائر ورادت أن تشد هبة ولدها وتقويها بإشهاد رجول اهللا س، 
 جالنِبي     أبوه إلَى  بهذَ  فَ،ة وهب  مع مثل هذه الْ  من رعا ي   بذلك ش  عرش اهللا أن ي   ادروأَ
 :الَ قَ. الَ:الَ قَ؟اذَكَ هكِدلَ ولَّ كُتلْح نلْه$:  لهالَقَ فَ،ى ذلكلَ عدهشالبا أن يطَ
 . #ٍروى جلَ عدهش أَي الَنِإ فَ؛يِريا غَذَى هلَ عدِهشأَ فَبهاذْ
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J ْفقه الديثح: 
عطي  بأن ي،فضيل بني األوالدم التحريديث تحا الْذَذ من هؤخي: أوالً

 ذلك جالنِبي ة سمي ت:محريا للتن ههي النى أنَّلَل عدا يم وِم،بعضهم دون بعض
ا ِفي قَجِإفَ$: ولهورأَي الَن شهدلَ عى جٍرو#.  

اثاني :يؤخذ منه وجدل بني األووب العالد بالتِهة بينهم ِفي الْسوياتب، 
 ؛م من بعضهعض بوحشستاش بأن يحي إلَى اإليدؤ يفضيلَ الت أنَّ:ة فيهكمِحوالْ
فيؤدي ذلك إلَى التاغُبض والتخاصوكَ،عاطُقَم والت م قد رأينا ا من مثل ذلك م
أدى إلَى التخم بني األوالد وقَاصبعضهم لبعضةطيع .  

ل ه : لكن اختلفوا،ةطية بني األوالد ِفي العسوي بالتجالنِبي  رقد أم: ثالثاً
التسوية بأن يجع ل الذكر واألنثى ساءو،أو الت سويعطي الذَّة أن يظَّكر حني واألنثى حا  ظ

 ؟ اثريِمالْواحدا كَ
 ولألنثى ،نيظَّر حكَعطي للذَّ أن يدلَة والعسوي التم إلَى أنَّهعض ببهذَفَ
احظى ذلك ذَ وإلَ،ا واحدهد :بمحبن الْم حنس،وأح وبعض ، وإسحاق،دم 
الشة والْافعيمالكية معللني ومحتأنَّ: ���ني جذلك ه وظُّ حذه  األنثى لو بقيت ه
العطية إلَى ما بوت الْعد مورثم.  

  .اءور واألنثى سكَعطي الذَّة أن يسوي التم إلَى أنَّهري غَبهوذَ
ولربملَّا دلَ عى صحة القول األول ما أخرجه سعيد بن موالبيهقي ،ورنص 
بإسناد حسباس ن من حديث ابن عبارفُ موع: $سووا بيأَن كُِدالَوِفي الْم ِطعِةي، 

  .#اَءس النتلْضفَدا لَح أَالًضفَ متن كُولَفَ
ا الْذَونفهم من هِبي   أنَّ:ديثحالَ قَجالنلو كُ:اذَ ه نتفَ مالًضأح ا عدا م

  .اثريِم التسوية تكون كالْى أنَّلَل عدا يذَه فَ، لفضلت النساء؛نه اهللا لَهررقَ
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راابع :وما دمنا قد تعرأي-ك ا لذلضن:لَ بأن التسوية تكون عا قَى مره اهللا ر
ظ األنثى نصف حظ ا حه اهللا ِبلَع جالَِّتية شري إلَى العلَّ فينبغي أن ن-اثريِمِفي الْ
الرأنصار الْإنَّ فَ،لج مم ِفي الْرأة الذين هؤة أعداقيقَحها يدعون بأنا ظُهتلم، 
ذَّم كَوهإ، ِفي ذلكونَاب نما يونَريدأن ي توا إليها ليدفعوا ِبفُلَّزها إلَى ما حراهللا م T 

عليها من االختالط بالرالج،وم شاركتهم فيما يخصهم من السياسة والتجة ار
  .وغري ذلك

ا مل أنه إنجا للررأة نصف م حني أعطى للمT اهللا  أنَّاُءملَ العررقَ: وأقول
 ،فراوا مهالُ فيكون م،ا تكون مزوجة ومكفيةهاء أنسالب ِفي الن الغل ذلك ألنَّعفَ

ومال الرجل يتعض للنقص والذَّرفَ،ابه هوالذي ي ع الْفَدهرم،وهو الذي ي ؤن م
 الذي و وه،ةقَفَا النهن لَمؤ الذي يو وه،ا الكسوةهن لَمؤ الذي يو وه،نكَا السهلَ
يشِج ِفي الْاركاد ِفي سبيل اهللاه،وه وفوستقبل الضي الذي ي.  

وقد تبيإعطاء اهللا لَ بأنَّ: من ذلكن ا النصف ِمهمىعطا يالر ل أنه عدل ِفي ج
قِّحإ بل ،اهظَّن حها سياكون موفر،وحظ الر جل هو الذي يتعض للذَّراب هوالنانقص، 

م ال ه ألن؛را ِفي أفواههمجل حجرأة بالرماة تسوية الْعم دقَفبتأمل هذه األمور يلْ
ريدون بذلك إالَّيإتالفها وض يااعه.  

خقَ واختلف الفُ: ابن دقيق العيدالَقَ: اامسهفضيلاء ِفي الت: هل هو محم أو    ر
  ؟مكروه
وع ج وأمره بالر،ورااه ج إيجالنِبي م لتسمية رحلَى أنه م بعضهم إبهذَفَ

 ... فيه
 . وه ال غريكرا التفضيل مذَ ه ومالك أنَّافعي الشبهذْ وم:الَإلَى أن قَ
ول دالعوز  جحيح الذي ال ي     و القول الص    فضيل ه  م الت  حري  بت  ولَ  القَ إنَّ :  وأقول   
 :عنه ألمور
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  .م ال شك فيهرحور مج والْ،ورا له ججالنِبي مية تس: األول
  .يهلَة عادهن الش عجالنِبي امتناع : ياِنالثَّ

ل دا يذَ وه.#مع ن:الَ قَ؟اءو سرِب ِفي الْكوا لَونكُ ينْ أَبِحتأَ$: قوله: الثالث
ى أنه كَلَعما أنه يجب أن يكونوا له ِفي الرب سذَكَ فَ؛اءولك يلَجب عيه أن يسي و

  .ةبِهبينهم ِفي الْ
ابعالر :ألَقوله حني سفَأَ$: هلْعتا ِبذَ هِدلَوِهلِّ كُكالَ قَ. الَ:الَ قَ؟م: وا اهللاقُات، 

ووا ِفي أَلُِداعكُِدالَوفَ.#م لَّدى أنَّلَ عدل خالف التقوى ترك الع.  
ي إليه من دؤا يم وِل؛كرا ذُمام ِلرفضيل ح الت أنَّ:حيح فالقول الصن؛إذ

 ،مارحه شيئًا مقِّ ِفي حملَضل عليه يشعر بأن أباه قد عفَمالْ فَ،القطيعة بني األوالد
 .  وباهللا التوفيق،ي يعطِنمما بكونه أعطى فالنا ولَأثَلما ومواقترف ِفي ذلك ظُ

 

 

 

J@J@J@J@J 




�	�א��������م�� <  
١٢٦ 

]٢٨٢[ع ن عِدب ِناهللا بع منَّأَ$: ب ر  ِبيجالنع أَلَام لَهخ يبِبر ِرطْش 
ما يخرِمج نا ِمهثَن أٍَرم وز ٍعر#.  

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح :جوالْاز مزارة والْعماة ِباقَسزء من الثَّجمررعة ِفي الز، 
 .اةاقَسما الْيهلَ عِتيالَّة األشجار رمزء من ثَجوِب

J ْالمفراتد: 
 ريبلوا ِفي أرض خعمى أن يلَم عهع مقفَ ات:أي: #ربي خلَه أَلَامع$: هولُقَ

بإصالحها وزراعتهلَا عى شطر ما يخج منها من ثَرمرعر أو ز.  
  .هو النصف :الشطر

  .ر النخل غالبامهو ثَ: رمالثَّ
J ْالمعنى اإلجياِلم : 

م من هعضفع بنت وي،ىقو والترى الِبلَنوا عاوعت لعباده أن يTأباح اهللا 
 يس لَنيعطي م فَ،ارعهى زلَة عرد عنده قُيس ولَ،ٍضون عنده أراكُا يذَه فَ،بعض

  .ان عليهفقَتيا ى حسب ملَ أو ع، منهاجرى شطر ما خلَا عهعزر ليٍضعنده أرا
J ْفقه الديثح: 
يؤخا الْذَذ من هحديث جاز الْومزارعألحدِهونَكُة بأن ي ويعطي ،ا أرضم 

منال أرض له حت ى يصلحها ويهيئهرعا للز، ثُملَ يزرعها عى بعض ما يخج ر
ب  سحِب ،ه أو ربعه أو غري ذلك ارج أو ثلث خيه هو شطر الْ  لَق عفَت م الْانَاء كَ و س،منها 
ما يان عليهفقَت.  
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لَوقد اختفأهل العلم ِفي ج وذه الْاز همعفَ،ةلَام بعضهم أجازاه،وب عضم ه
منعذَ فَ،اههبب عضهم إلَى جاز هذه الْومعوِم،لةام ن ذَمهوهو  - إلَى ذلك ب

 ،دموأح ، والليث بن سعد   ، والثوري  ، مالك :- منها  خرج ا يم زء مِ جكراء األرض ِب
ا قاله ماء كَملَاهري العم وج، وأهل الظاهر،ثنيدحماء الْهقَميع الفُ وج،والشافعي

 من ’ا .ورمهج الْالَ وبه قَ،"فتح الباري"افظ ِفي ح والْ،"شرح مسلم"النووي ِفي 
"العةد"للص اِننعي بتصفر.  

وا مكَ وح،اهنعوا مرر وقَ،ةلَامعمذه الْاز هوم جد إلَى عونَر آخبهوذَ
  أبو حنيفة وزفر أنَّرر بل قَ، وزفر، أبو حنيفة: إلَى ذلكبهن ذَم وِم،اهطالِنبِب
 ؛ فسختا  ولو عقدتا     ،ا مقهرقد أو فَ  معهما ِفي ع    اء ج  و س، تان  اسد  اة فَاقَ س مة والْ  عار زمالْ

  .ولجهى أجر ملَا عه ألن؛ة باطلةلَامعذه م هزاعمني بأنَّ
وز جا تهإنة فَعارزما الْ أم،ةعارزماة دون الْاقَسماز الْو إلَى جوم قَبهوذَ
ا للمتبعاقَسى البياض الْلَاة عمتخلل بني شر النخلج.  
ثُماختلفوا فيما ت ه الْوز عليجم؟اةاقَس  

خل ى النلَوز عج ت:افعي الشالَ وقَ.ةاصى النخل خلَوز عج ت:فقال داود
 الَِّتيود به األشجار قصم والْ،ميع األشجارى جلَوز عج ت:الك مالَ وقَ.والعنب

  . وغري ذلك، والربتقال، والتفاح،ر كالزيتونما ثَهلَ
 ، رعج منها من زرخار األرض بشطر ما يجاز إيوج ِبولَ القَإنَّ: وأقول

ى حسب االتفاق لَر عمج منها من ثَرخخل وغريه ببعض ما يى النلَاة عاقَسموالْ
أن ذلك جائز لألدلة الصحيحة الصريةح.  

● ا ا أممورمن النهي عن الْد مخابة والْرمزابفَ؛ةن إنا الْمم قصبه شيئانود :  
   .ر بثمر من جنسه يابساجوس الشُءى رلَر عمأن يشتري الثَّ: األول -
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ِفي  ا م  كَ،جعل لنفسه شيئًا وللعامل شيئًا           وي  ،عني أماكن الزرع    أن ي : ي انِ والثَّ  -
  .حديث رافع بن خديج

أما ما عا ذلك د-وهوكونه ي زرلَع األرض عى بعض ما يخإنَّفَ -ج منهار 
ذلك جائزلألدلة الص حيحة الصريةح،وم ذَا اعتبه الْر حون عن الْنفيديث فَحو ه

   وكَ،حله  اعتذار ِفي غري م ألصحاب أبِ   م نيفَ ي ح طَة من ش ات ِفي التأويل   ح، وتعات  فَس
ليلإلبطال الد،وم حاوالت لتقديم رإلمام  اجى قول رسول اهللا لَأي اإلمام ع

  .وتمقُمب الْصعى التلَل عدا يمإنى شيء فَلَ علَّا إن دذَ وه،ق بالقال والقيلحالْ
 اليهود كانوا  بأنَّ-اذَر هماهللا بن ع حديث عبد-ديث حواعتذارهم عن الْ

ملُمجي ِبوكني للن . 
 ،اه لَدر وال م،فيها نعطْ ال مالَِّتيالفه األدلة خ باطل تمعا زذَ ه:أقول

، )٢(خرص عليهم كي يةَاحواهللا بن ر بد عجالنِبي وإرسال  )١(كحديث القسامة
  .اذَر هماهللا بن ع وحديث عبد

                                                           

)١ (حديث القسامة رواه البخزية والِْج ِفي كتاب الْاريموادالْ: باب،ةع موادة والْعمالَصحة مع 
اله  ماكم إلَى عح كتب الْ: باب،ي كتاب األحكام وِف،)٣١٧٣( رقم ،المشركني بالْمالْ

 : باب،اربنيحمسلم ِفي كتاب القسامة والْ ماهو ور،)٧١٩٢( رقم ،اضي إلَى أمنائهوالقَ
 رقم ، ِفي القسامةاَءا ج م: باب، الترمذي ِفي كتاب الدياتاهوور، )١٦٦٩( رقم ،قسامةال
، ٤٧١٠( رقم ، تبدئة أهل الدم ِفي القسامة: باب، والنسائي ِفي كتاب القسامة،)١٤٢٢(

٤٧١١(،رقم ، القتل بالقسامة: باب،يات وأبو داود ِفي كتاب الد )٤٥٢١( ،وابن مِفي هاج 
 تبدئة أهل : باب، ومالك ِفي كتاب القسامة،)٢٦٧٧( رقم ، القسامة: باب،ياتدكتاب ال

١٦٣١، ١٦٣٠( رقم ،م ِفي القسامةالد(،وأح د برقم م)١٦١٩٤، ١٦١٨٩(. 
ومالك ِفي كتاب ، )١٦٠٦(رقم  ،خرص التمرى يت م: باب،أبو داود ِفي كتاب الزكاة) ٢(

 .وضعفه األلباِني، )١٤١٣(رقم  ،اةاقَسم ِفي الْاَءا ج م: باب،اةاقَسمالْ
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ه  الوا ا قَذه كلها أدلة واضحة تنفي م،وت د ولَ  قَى أنَّ لَل عهذَم ه ا إنا محملهم  ي
لَعيه التعفَ!!بص ا هللا وإنا إليه راجعونإن.  

ون األجر كُ وي،ةب والفضهر األرض بالذَّجؤوز أن تج أنه ي:ةالصخوالْ ●
ا من حني االتفاقمعلوم،وت ؤجر ببعض ما يخركُج منها بأن يون جا ِفي زًءا شائع
 ج ة رسول اهللا وكتاب اهللا وسن،ة كالنصف أو الثلث أو الربع أو غري ذلكرمالثَّ

 .  وباهللا التوفيق،شاهدة بذلك
ويذ من الْؤخحديث جواز التعل مع أهل الكتابام،س ونصارى  أو ااء كانوا يهود
 ِفي الزر من   ذلك ال يكون     وأنَّ  ،ة أو غريها   اع التفَّي للكُ  لِّ و  ار الذي حر بقوله ه اهللا  م: 
﴿                
  .]١٣:ةحنمتمالْ[ ﴾  
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]٢٨٣[ع نِعاِف رِن بكُ$: الَ قَيٍجِد خثَكْا أَناَألر ناِرصالًقْ ح،كُ وني ِركْا ن
ا انهن فَ،ِهِذ هجِرخ تملَ وِهِذ هِتجرخا أَمبرفَ ،ِهِذ همهلَ و،ِهِذا هن لَنَّى أَلَ عضراَأل
عِل ذَنأَ فَ،كالْا ِبملَ فَِقِرومي نهان#.  

ِلومٍمِلس:ع نح ةَلَظَنقَِن ب الَ قٍَسي :$لْأَستاِف رعب نيٍجِد خع ِكن اِءر 
 ِدهى علَ عونَراِجؤ ياس النانَا كَمن ِإ،ِه ِبأس ب الَ:الَقَ فَ؟ِقِروالْ وِبهالذَّ ِبِضراَأل
رِبج اهللا وِلس مى الْلَا عاِذمياِتانقْأَ والْاِلب جِلاِودأَ وشاء ِمينالز فَ،ِعر يِلهك 
ذَها ويلَساذَم ه،لَ ومكُ يِلن ِكاِسلن الَّ ِإاٌءر؛اذَ هِلذَِل وكِج زرع نأَ فَ،هما شٌءي 
ملُعومم ضالَ فَونٌمب ِه ِبأس# . 

  .اربِك الْارهن اَأل:تاانياِذمالْ
الْوجدلُو:الن هرِغ الصري.  

<|†�Ö] 

J م  وع الْ  وضديث   ح:   حول كراء األرض للزر ة اع:  ما ي وز منه   ج ،  وما ال ي وز ج . 
J ْالمفراتد: 
كنالْ: قالًا أكثر األنصار حماد بالْرحرعقل هو الز،اِل أو األرض الصة لهح.  
وِب: ا نكري األرضكنمعنى نؤجرهلَا عى ميصلحها بشيء من غلتهان  . 
لَى أنَّلَع نا هلَذه وهذهم ه :مأصحاب الْى ذلك أنَّعن قُحول يشيئًا  ونَرطُشت 
  .ارع معهمز ينم وشيئًا ِل،ألنفسهم
ة راطَخ ِفي ذلك مى أنَّ عنمِب: #ِهِذ هجِرخ تملَ و ِهِذ هتجرخا أَمبر$: هولُقَ

ومغام؛ةرألنه قد ي ويفسد ذَ،اذَصلح ه اك،وقد ي ويصلح ذَ،اذَفسد ه اك.  
 .اننهم يلَ فَ،اهمر بالد:يعِني: #ِقِروالْا ِبمأَفَ$: هولُقَ



  > ��������د��������א����م
١٣١ 

 اَءر ِك أنَّن حيث بي؛ة أوضحورى بصعنما الْذَل هجسي ياِنديث الثَّحالْفَ
ة األرض راجؤى عن مها نم وإن،جالنِبي  عنه هن يم لَِقِرب والوهاألرض بالذَّ
ا منِإ$:  لقوله؛وماعلُال شيئًا مم الْاحب حيث يشترط ص،رعر الزمبشيء من ثَ

  .#اِتانياِذمى الْلَا عم ِبج اهللا وِلس رِدهى علَ عونَراِجؤ ياس النانَكَ
ى عندنا  مسا ي مو وه،انةاذيمع م ج،اءماري الْ ج م:اتاناذيمود بالْ قصموالْ

 فيحصل ؛ت هذهفَلَّخ وت،ت هذهرما أثْم فرب،اءمجري فيه الْمسرب الذي يبالْ
 رِج زكِلذَِل و؛اذَ هملَسيا وذَ هكِلهيفَ$:  ذلك بقولهن وقد بي،امالغنب ألحدِه

عنأَ فَ:الَ قَ؛هما شٌءيم لُعومم ضالَ فَ؛ونٌمب ِه ِبأس#.  
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
شرعاهللا ض امنصلَ للمحة ودافعللم فسةد،ي بيح ما تضن الْمصلَمةح، 

ويمنع ما يي إلَى الْؤدمفسولَ،ةد انَا كَماشتراط م اري الْجاء وأقبال الْمجاول د
ى الْلَوما أشبه ذلك فيه غنب عمارع األجريز،؛ى اآلخرلَ وقد يكون فيه غنب ع 

لذلك نِبي ى هوأباح ذلك بالذَّ،جالن هجزء شائع ِفي الثَّ وِب،ةب والفضمة ر
  ألنَّ ؛ من جنسه أو غري جنسهيالً ومنعه بشيء معلوم كَ،كالنصف والثلث والربع

ذه هي الْهمابنة والْزمابرة الْخمنهي عانه. 
J ْفقه الديثح: 
ورت ِفي ِكداِءرا األرض أحاديث كثرية جد،بعضها ن ِبي ى فيه هعن جالن 

جيز ا يعضه وب،ةب والفضها بالذَّائهراز ِكوفيد ج وبعضها ي،ةلي األرض بالكُاِءرِك
ار قدِموم الْعلُة مرمائعا ِفي الثَّزًءا ش جونَكُى أن يلَج منها عرخا ببعض ما يائهرِك

  . األرضهرجخا تمبالنسبة ِل
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● لَِموقد حهذه األحاديث على ثالثة أحوالت : 
 انَ وكَ،راجل اإلسالم وبعد أن ه ِفي أوانَ كَجالنِبي  أنَّ: ال األولحالْ -

ة دينم الْجالنِبي ا قدم ملَ فَ،ة إلَى اإلعانة والعطف عليهماجح ِبونَاجرهمالْ
واألنصار أصحاب األراضي يكرونفَ؛اه نهم عن ذلكاه،وأم رها ال عم أمرزية م

فيه بأن يمنحوها إخوانمه.  
أَصحاِب  ن كَانَ ِلِرجاٍل فُضولُ أَرِضني مِ  $:  قَالَبعن جاِبِر بِن عبِد اهللا    فَ

 أَو ِليمنحها ،من كَانت لَه فَضلُ أَرٍض فَلْيزرعها   :ج فَقَالَ رسولُ اهللا ،جرسوِل اهللا 
اه؛أَخهضأَر ِسكمى فَلْيفَِإنْ أَب #

)١(.وبذلك ج زب ابن عباس م،وذلك ح ا منه  ث
-لَصات اهللا وسالمه عليهو-تباذلى التعاطف واللَ ع.  

رع وم من الزعلُى شيء ملَاء األرض عر عن ِكجالنِبي ي هن: الة الثانيةحالْ -
 ،انكَم ولآلخر ذلك الْ،انكَما الْذَ له هونَكُ األرض أن ياحبيث يشترط صحِب

اذَفيصلح ه،وي فَ؛اذَخيب ه نهى عن ذلك ألنه شيء مولجه.  
اء األرض بطعام من جنس ما يزرع فيها بأن رعن ِكالنهي  :الة الثالثةحالْ -

ذلك الطَّونَكُي عام ما معلوماضمالطَّانَ وكذلك لو كَ،ون عا ام من غري جنس م
  .ائب وحاضر بغ،علوممول ِبجهي إلَى بيع شيء مدؤ فإنه ي؛يزرع فيها
انت الْ  ا إذا كَ أممز  ارع ى سبيل الكِ   لَة عاء بالذَّ    ره ب والفض   بأن  ،نة ة وبالس ونَ كُ ي 
فَ؛اذَنة كَله ِفي الس ذَها جال شيء فيهائز ،وكذلك لو أج را بشيء غري الذَّهب ه
ولَ،ةوالفض مكُ ينكيالً م؛ من غري جنسهانَى ولو كَ حتألنه ي ؤي إلَى بيع جنس د

  .بامن أنواع الر وذلك نوع ،ا حاضر واآلخر نسيئةم أحده،بغري جنسه
                                                           

)١ (ِهاري ِفي كتاب الْالبخفضل الْ: باب،ةب مرقم ،ةنيح )و ،)٢٦٣٢مسلم ِفي كتاب البوعي، 
 .)٢٥٩٨(د برقم م وأح،)١٥٣٦( رقم ،اء األرضر ِك:باب
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الشيء الْانَا إذا كَوأم ما ِفي شترط لألجري أو لصا شائعاحب األرض معلوم
 له دشه وي،حيحى القول الصلَ عائزذا جه فَ؛ر كالنصف والثلث والربعمالثَّ
 ربي خلَه أَلَام عجالنِبي  نَّأَ$: �اهللا بن عمر  ابق وهو حديث عبدديث السحالْ
  .#ٍعر زو أٍَرم ثَنا ِمهن ِمجرخا ي مِرطْشِب

● وقد اختلفت مذاهبذه الْ الناس ِفي همعلَاملة عكَى أقوال حاها الصي ِفياِننع 
"ةالعد":  

ا اهركَاء أَو س،الحوز ِبج ال ي:ن البصريسحاوس والْ طَولُهو قَ و:فاألول
 اِءر إلطالق أحاديث النهي عن ِك؛ أو جزء من زرعها، أو ورق،به أو ذَ،بطعام
  .األرض
 ،ةوالفض ،ب ها بالذَّ  هوز إجارت  ج ي : وكثري ،  والشافعي  ،ي حنيفة  قول أبِ : ي انِ الثَّ
وز جي وال ، أم ال،ع فيهارز من جنس ما يانَاء كَو س، وسائر األشياء،ابي والثِّ،امعوالطَّ
إجارتا ِبهزء ِمجموهي الْ،خرج منها كالثلث والربعا ي مابرةخ  . 

وبغري   :الك مالَ قَ،ة فقط ومثلهب والفضهوز ِفي الذَّ ج ي:قول ربيعة: الثالث 
النالطَّين إالَّقد امع . 

ابعالر: قول أحي يوسف وأِب،دم،وم حد بن الْمحنس،وج مة من اع
م أنه الذي دقَ وت،ا بكل شيء وبالثلث والربعهارتوز إججي : وآخرين،ةالكيمالْ

 . ي وغريهماِبطَّخ وكذلك الْ،اختاره النووي
 ة ااقَسموالْة عارزم الْع ن أنه م  :ي حنيفة خالصته    هناك اختالف ِفي مذهب أبِ      :  وأقول  

ادم صا مذَ وه،ةرم معلوما شائعا ِفي الثَّانَخرجه األرض ولو كَا تمزء ِمجِب
 .  وباهللا التوفيق،اذَ فليعلم ه، فيما سوى ذلكهاز وأج،للنصوص

J@J@J@J@J 
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]٢٨٤[ع نِراِب جِن بع قَ$: الَ قَباهللا  ِدبضى رالْ ِبج اهللا ولُسعمى ر
 . #ه لَتبِه ونمِل

ٍظفْي لَِفو :$مأَن عمرع مى لَرِل ِوهِإ فَ،ِهِبِقعني أُِذلَّا ِلهِطعيا الَهت ِجري ِذلَى الَّ ِإع
  .#يثُاِروم الْيِه ِفتعقَاًء و طَى عطَع أَهن َأل؛ااهطَعأَ

الَقَواِب جِإ$ :رنا الْمعمأَالَِّتيى ر جازها رنْ أَج اهللا ولُسِه:ولَقُ ي لَي ك 
 .#اهِباِح إلَى صعِجرا تهنِإ فَ.تشا ِع مك لَي ِه:الَا قَذَا ِإمأَ فَ.كِبِقعِلِو

ِظفْي لَِفوم أَ$ :ٍمِلسكُِسملَوا عكُيأَم مكُالَومالَ وِسفْ تدِإ فَ؛اوهنهم أَن عمرع مى  ر
 .#ِهِبِقعِلتا ويما ويا حهرمعي أَِذلَّ ِليِهفَ

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح: العمرى والرقبى وحكماهم. 
J ْالمفراتد: 
العمىر :مة من العمرقَّشت،وهي إب ة الْاحمنافع للمعمر مدمرهة ع. 

ىوالرقب :هي أن يعطيه حتى يمفيظل كُ، األسبق منهماوت ل منهما ياقب ر
وت اآلخرم. 

العىمر :هي العطية مدمر كَة العا قُمالن. 
 .  ورثته:أي: #ِهِبِقعِلو$: هولُقَ
  .ن أعطيهاما نافذة ِلهلَع ج:أي: #ج اهللا ولُسا رهازج أَالَِّتي$: هولُقَ
  .ا ما بقيت حي:أي: #تشا ِع مك لَيِه$: هولُقَ
  .مكُالَم أمويكُلَ تفوت عالَِّتيات بِه بالْ:أي: #اوهدِسفْ تالَو$: هولُقَ



  > ��������د��������א����م
١٣٥ 

J ْالمعنى اإلجياِلم : 
يخرب جأنَّباهللا   بن عبدابر ر قَج اهللا ولَس ضى بالعمى ِلرموهبت ن 

  ج  النِبي   اءَ ض  قَ وأنَّ  ،د قي مل أنه م    حت فظ ي  ا اللَّ  ذَ وه ،  وهبت له    ن ما لِ ه بِ م كَ ح : أي  ،له 
ى رم علَّمل أن كُحت وي.اتك ولعقبكية حد مك هي لَ: بأن يقول،نافذ بالقيد

  .ديثحفقه الْي التفصيل ِفي أِتي وس، أعمرها ولورثتهنما تكون ِلهإنفَ
J ْفقه الديثح: 
  :يدخل فيه حاالت ثالث "ىالرقب "و "ىرمالع" لفظ أنَّ: أوالً
ار أو القطعة الزراعية أو ما أشبه ذلك  هذه الد: ه لَولَقُأن ي: ىالة األولَحالْ
 ، أعمرهانما تكون ِلهى أنلَق عفَتة ميغذه الص وه.عدكمرك ولعقبك من بعلك 
وال تود إلَى الْععمرم.  

ذه  وه.يت إلَعج رإن مت فَ،تشا ِع مك هي لَ: لهولَقُأن ي: الة الثانيةحالْ
األظهر فيها أنها تمليك للمنافع ِفي مدة محدِبة تنتهيود وت الْمواشتراطه ،عمرم 
رجوعها يجعلها عارية تعود إلَى صا إن مات الْاحبهعمرم.  
تكون     هل  : فيها اإلشكال   الَِّتي الة هي  ح  وهذه الْ  ،الة اإلطالق ح: الة الثالثة     حالْ 
إلَى صاحبها أو أن؟ا تكون للمعمر ولعقبهه  

 ،وعج وال يشترط الر.تش لك ما ِعارذه الد ه:ولَقُ وهو أن ي:ىمثل األولَ
جعلها نافذة للعقبوال ي،الْن أنَّ والذي يتبي حكم ِفي الصة األولَيغى أنا تكون ه

 ؛ -باهللا  ابر بن عبدوهو ج-اوي نفسه  من التقييد عن الراَءا جم ِل؛للمعمر ولعقبه
 يِه ِفتعقَ واًءطَى عطَع أَهن َأل؛ااهطَعي أَِذلَى الَّ ِإعِجر تا الَهيِطعي أُِذلَّا ِلهنِإفَ$:  قولهوألنَّ

 ج اهللا ولُسا رهاز أجالَِّتيى رما العم إن،ة الثالثةايو وكذلك ِفي الر.#يثُاِرومالْ
هي :ولَقُأن ي  ولعقبكلَك.  
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فتبينا أنَّذَ من ها قُ النافذة هي ميوقوله. هي لك ولعقبك:ت بقولهد   :
 هي لك :الَعمر قَما الْذَ ه أنَّ: أي.#يثُاِروم الْيِه ِفتعقَاًء وطَى عطَع أَهنَأل$

ى لَ تقتصر عمة لَحرية صبا ِهه ألن؛مرحة مبِهذه الْوع ِفي هجأن الركَ فَ.ولعقبك
 ،عباس ا ِفي حديث  ابنم كَجحت قوله  تةٌاخلَ وهي د، ولكن تعدته إلَى عقبه،عمرمالْ

# ثُم يعود ِفي قَيِئِه،الْعاِئد ِفي ِهبِتِه كَالْكَلِْب يِقيُء$ : قَالَجعن رسوِل اهللا 
)١( .   

ا الْأمكم ِفي الْحالة الثانيةح :هي لَ:ولَقُ وهي أن ي كا ِع مشإن ِم فَ،تت 
رجت إلَعك اشتراط الْي بذل وأعِن.يعِممر رجوع هذه العمواألظهر أنَّ،إليهى ر  
هذه عوقتة ِبارية موت الْممرعم،وأن ها ترجع إلَى صاحبها مالْى مات تمرعم ،  
سالْ انَ اء كَ  و م  أو قد توفِّ   ، ا عمر حي     ي فتعود إلَى و فَ، ثته  ر كَ-ذه  هلْ قُامعارية-ت ،وه  و 

  . القول الصحيح
ل  خدي وال  ،وعج وال يشترط الر    . ت شا عِ  م ك هي لَ   :ولَ قُأن ي   : الة الثالثة      حالْ 

   فيها كون الع طي ة م ستكَ وقد ذَ  ، فهذه فيها خالف   ، ة للعقب  مرر الص  ي ِفي  انِ نع"العةد" 
 ،ورمهجالْو ،ديدجب الشافعي ِفي الْذهطلقة إلَى واهبها هو ممذه الْوع هجم رد عبأنَّ
  . من أصلهاطلٌ بدقْ الع:مدي ِفي القَالَوقَ

                                                           

كتاب ِفي  و،)٢٦٢٣، ٢٥٨٩( رقم ،ل المرأتهجة الرب ِه: باب،ةبِهالبخاري ِفي كتاب الْ) ١(
 : باب،ليِحوكتاب الْ، )٣٠٠٣( رقم ،س فرآها تباعرى فَلَ إذا محل ع: باب،اد والسريهِجالْ

، ١٤٩٠( رقم ،قتهدل صج هل يشتري الر: باب، وكتاب الزكاة،)٦٩٧٥( رقم ،ة والشفعةبِهِفي الْ
،   ) ١٦٢٢( رقم ،ةبِهة والْقَدلصوع ِفي اجم الرحري ت: باب،ات بِهومسلم ِفي كتاب الْ ،)٢١٣٢

والترمذي ِفي كتاب البباب،وعي :م اَءا جِفي الر ِهوع ِفي الْجي كتاب وِف، )١٢٩٨( رقم ،ةبالء الو
كتاب     والنسائي ِفي    ،)٢١٣٢، ٢١٣١( رقم  ،ةبِهوع ِفي الْ  جة الر اهي ر  ِفي كَاَءا ج  م: باب،ةبِهوالْ 
شراء   : باب،ي كتاب الزكاةوِف، )٣٧١٠ ،٣٦٨٩( رقم ،لدهعطي والوالد فيما يوع ج ر: باب،ةبِهالْ

الص ٢٦١٥( رقم  ،ةقَد(،  وأبو داود ِفي كتاب الب  باب،وعي : الرِهوع ِفي الْجرقم ،ةب )٣٥٣٨ ،
٣٥٤٠(،وابن م باب، ِفي كتاب األحكامهاج :الر ِهوع ِفي الْجرقم ،ةب )٢٣٨٤.( 
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   :رعِمما ترجع إلَى الْهي أنوالذي يظهر ِل ●
 . م االستمرار للعقبدى علَ عالٌّرط دم الشد وع،رط فيهام الشدلع :أوالً
  ﴿ :T اهللا الَ قَ،محري أموال الغري األصل فيها التأنَّ: اثانيو
            ﴾ 

  .]٢٩:النساء[
 مكُيلَ عمكُاضرعأَ ومكُ الَومأَ ومكَُءام ِدنَّ ِإالَأَ$ :طبته يوم النحر ِفي خج الَوقَ

حركَام حرِةمي كُِموماذَ ه،ِفي ش كُِرهماذَ ه،كُِدلَ ِفي بمالَ أَ،اذَ هلَّ ِبلْ هغت ...#
)١(.  

ا  هي م-اويا أخرب بذلك الرمكَ- ج اهللا ولُس أنفذها رالَِّتي أنَّ: اثالثًو
كانت مقية بالعقبد،ا لَ وممكُ ياألولَ فَ؛ كذلكنؤاقَى بألنه ليس ؛ا لصاحبهاه 

هاك قَنرينلَة تدل عِهذه الْى نفاذ هكَ،ةب ملت عليه ِفي الْا دىالة األولَح.  
رالْأنَّ: اابع ملك مه الْؤيقن للمعمر وإعطاتنفَمة للغري ال ينقل ملك الرقبة ع

 . ى ينقلها ناقل صحيح بل تبقى الرقبة ِفي ملكه حت،عن أصلها
                                                           

 ،)١٠٥ ،٦٧( رقم ،ائب الغاهدلغ الشبلي و،ٍغلِّب مبر: جالنِبي ول  قَ: باب،ي كتاب العلمالبخاري ِف) ١(
ة  حج: باب،ازيغمي كتاب الْ وِف)١٧٤٢، ١٧٣٩( رقم ،ىنة أيام ِمطبخ الْ: باب،جحي كتاب الْوِف
الو٤٤٠٦( رقم ،اعد( ،وِفباب،احيي كتاب األض :م رقم ،ضحى يوم النحر األ:الَ قَن )٥٥٥٠( ،
ي كتاب وِف، )٦٠٤٣( رقم . ﴾    ﴿: ىالَ قوله تع: باب،بي كتاب األدوِف
 : باب،ني كتاب الفتوِف، )٦٧٨٥( رقم ،ق أو حد ِفي حمى إالَّؤمن ِحم ظهر الْ: باب،وددحالْ

 قوله : باب،ي كتاب التوحيدوِف، )٧٠٧٨( رقم .#ارافَّي كُ ِدعوا بعِجرت الَ$ :ج النِبي قول
ومسلم ِفي كتاب القسامة والْ،)٧٤٤٧( رقم . ﴾   ﴿: ىالَتع مباب،اربنيح : 

تغليظ تحريم الدوالترمذي ِفي كتاب تفسري القرآن،)١٦٧٩( رقم ،اء واألعراض واألموالم ، 
 وأموالكم ماؤكُ دماَءجا  م: باب،ني كتاب الفت وِف،)٣٠٨٧( رقم ، ومن سورة التوبة:باب
يكُلَعم ح٢١٥٩( رقم ،امر(،وابن م ِفي كتاب الْهاج مالْ: باب،اسكن رقم ،طبة يوم النحرخ 
)٣٠٥٥(،ارمي ِفي كتاب الْ والدمِفي الْ: باب،اسكن خرقم ،ة يوم النحرطب )١٩١٦(. 
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]٢٨٥[ع ِب أَني هرينَّ أَ:� ةَرر الَ$: الَ قَج اهللا ولَسي منعنج ارج ارنْ أَه 
يِرغزخ شِفي ِجةًب ثُ .ِهاِردمأَولُقُ ي بو هريةَر:ي أَِل ا ماكُرمع نها مِضِرعنياهللا ؟ و
  .#مكُاِفتكْ أَنيا به ِبنيِمرَأل

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح:رز الْكم غَ حجار خبه ِفي جدار جارهش،جب  وأنه ي
ى الْلَعار أن يأذن ِلجارهج. 

J ْالمفراتد: 
ال يمنعنج ارج ارهأن ي غرزخ ِفي ِج -أو خشبه-بةً شأن وما دخلت  :ارهد

ه من ار جار جعنمن ال ي: أي،ةردقَ م"من: "���ور جرصدر ممعليه ِفي تأويل الْ
غرز خبه ِفي جدارهش. 
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
به ِفي ش بغرز خه ويأذن لَ، جارهعن ماوعتار أن يج الْر أمجالنِبي  أنَّ

ارهجد. 
J ْفقه الديثح: 
يؤخا الْذَذ من هديث أنَّحالو اجبى الْلَ عجِلنَأذَار أن ي رزاره ِفي غج 
  .ارهى جلَار عجوق الْقُ ذلك من ح وأنَّ،خشبه

بقَلكن يى موهو أنه إذا غَ:ا شيء آخرعن ز الْرجار خشاره به ِفي جدار ج
صارخ ا عى جدار الْلَطرفإنه ِفي هذه الْ،ار اآلذنج حالة يغي له أن يدعم خشبه نب
 بذلك ر أمرع الش ألنَّ؛بة دفعا للضرر عن جارهشخحت الْجعله تسطوان يإب
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ى لَررا عجلب ض انتفاعه يانَ وإذا كَ،بشخبة أو الْشخار صاحب الْجلينتفع الْ
ى ال يكون سطواٍن حتإجب عليه أن يدعم خشبه بالة يحي هذه الْ فإنه ِف؛أخيه

ا للضانتفاعه جالبوباهللا التوفيق،ر على أخيهر .  
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]٢٨٦[ع ناِئ عنَّ أَ:ل ةَشر الَقَ ج اهللا ولَس :$ملَ ظَنِقم ِشيد ِمٍرب ن 
 .#نيِضر أَِعب سن ِمهقَو طُِضراَأل

<|†�Ö] 

J موع الْوضلم ِفي األرضالترهيب من الظُّ: ديثح. 
J ْالمفراتد: 
ملَ ظَنم :أو لشخص آخر،ا لنفسهالظلم هو أخذ مال الغري إم .  

وهي  - Tى أن العبادة لغري اهللا      حت ؛وضعه   وضع الشيء ِفي غري م   :وتعريفه هو     
 Tوله  ومن ذلك قَ،غري موضعها ِفي تعِضا وهلما ألنيت ظُم س-الشرك به
  .]١٣:لقمان[ ﴾       ﴿ :�ان قمحكاية عن لُ

وطرف  ام ه ما بني طرف اإلب   : والشرب ،ة شرباح قدر شرب أو مس :أي :  شرب يدِق
 ،القاف بكسر  :أي-يد بالكسر    والقِ ،ةوطَ بسر من اليد الواحدة إذا وضعت م نصِخالْ

 .رد وهو القَ-بعدها دال ،اةثنموإسكان الباء الْ
  . يوم القيامة من سبع أرضنيه حملَ:أي: هقَوطُ
J ْالمعنى اإلجياِلم : 

 به يوم القيامة  حملَ؛مالْ شربا من األرض ظُذَ أخن م أنَّجالنِبي أخرب 
  . من سبع أرضني-مله حفلِّ كُ:أي- وكلفه ،هقَووطُ

J ْفقه الديثح: 
 ملَ ظَنى ملَ عة ال تكون إالَّوبقُذه الع ه أنَّ.#ملَ ظَنم$: ذ من قولهؤخي: أوالً

متعامد،أم ا منح لَصذَ له هأطَا الشيء عن خ،ا منه أنَّ ظنا ذَ ها ماله أو تابع
  . كذلكونَكُ ي فنرجو أالَّ؛الهمِل
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اثاني :يِق$: ذ من قولهؤخِشيد قدر شرب: أي.#ٍرب ،ى مقدار ِفي  وهو أدن
مسات األرضاح،وي ونَكُمكن أن يالفوت الذي ه ِم طول القدم ِبوار الشرب قد

افة بني سم الباع وهو الْثُم ،اع فذراع كل واحد شربين بيدهرا الذِّ أم،أو قريبا منه
طرف اليد اليمنى واليد اليسرى إذا مدهما الرلج.  
 ِفي ذرعة األرض انَاء كَو س،اديرقَمذه الْه ِببونَاطَختلون ويامعتس يوالنا

وف ِفي األزمنة عرم الْوا هذَ ه،ة من الثياب وغريهاوعذرمأو ذرعة األشياء الْ
 انَا كَى م أدنركَ ذَجالنِبي  هم أنَّم والْ،ترِمل أصبح بالْامع واآلن الت،مةدقَتمالْ
م؛وفًا ِفي تلك األزمنةعرم ا من الوقوع ِفي ظُحلم األرضذر،وم ا من ذلكرهب.  

ي ِفي اِننعا األمري الصهركَى أقوال ذَلَ ع"طوقه"ى عناختلف ِفي م: اثالثً
"العوهي"ةد :  

  .أن تكون طوقًا ِفي عنقه كالغل: اهأولُ -
  .له هو األقربعلَ لذلك فَ؛"طوقه"وذ من لفظ أخ وهذا التأويل م:قلت
 ج النِبي  ألنَّ؛عدا التأويل فيه بذَ وه،وم الطوقزلُم ذلك كَأنه يلزمه إثْ: ثانيها -

أشأنه يطوق باألرض نفسها ال بإثْار امه.  
  .ل مثله من سبع أرضنيحمي: ثالثها -
الة  حالْي تلك  ل أرض فِ  فتكون كُ  ،سف إلَى سبع أرضني     خ اقب بالْ  عي:  رابعها   -

  .طوقًا ِفي عنقه
- خيكلف نقل ما ظلم منها يوم القيامة إلَى الْ: اامسهحشرم. 

 الَِّتي ذلك بتطويقه األرض لَع فَناقب مع يT اهللا نؤمن بأنَّ: وأقول
  .ى ذلكلَ عادر القَوه فَ؛اَء وعلى أي وجه ش، اهللااَءا كيف شهصبغَ

راابع :يؤخا الْذَذ من هديث أنَّحم نوما احته ملك وجه األرض ملك ما ت 
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 .الك األرضمعدن تابعا ِلمعدنا فملك ذلك الْ ِفي األرض مانَ فإذا كَ،افوقه
خاامس :يذ منه أنَّؤخالس كَ وليست ،تصل بعضها ببعضبع األرضني مالسمات و

ةصلَنفَم.  
ساادس :يؤخذ منه أنا لو كانهة لَصلَنفَت ملِّا كُموطُف وِبق ا من سبع ه
  .]١٢:الطالق[ ﴾...        ﴿: �ا قوله  أم،أرضني
ة يبي وهذه من األمور الغ،دداثلة ِفي العمم الْ:ثلية ِفي هذه اآليةماد بالْرمالْفَ
اوز جت ي وال ،ود علمه وعقله      د عند ح   قفى العبد أن ي    لَ وعT،  اهللا   ا إالَّهعلم  ال ي الَِّتي 
 . وباهللا التوفيق،ذلك
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]٢٨٧[ع نز ِديِن بالٍْداِل خ جِنهالَ قَ� ي :$لَِئسر ج اهللا ولُسع ِةطَقَ لُن 
 فرع تم لَنِْإ فَ،ةًنا سهرفْ عثُم ،اهاصفَِعا و هاَءكَ ِوفِراع :الَقَ؟ فَِقِرو الِْو أَِبهالذَّ
 ن عهلَأَس و.ِهيلَا ِإهدأَ فَِره الد نما ِموا يهباِل طَاَء جنِْإ فَ،كدن ِعةًيعِد ونكُتلْ و،اهقِْفنتاسفَ
الَقَ؟ فَِلِب اِإلِةالَّض :لَ امكلَ و؟ اهدعنَِّإ فَ؛اهم عاَءذَا ِحههاَءقَِسا واه،ِر تالْد اَءم،و لُ أكُ ت  
الشجرح تِجى يدها رباه.و لَأَسهِن عالَقَ؟ فَاِة الش: ذْخِإ فَ؛اهنا ِهملَي أَ،ك ِخ َألويك، 
 .#ِبئْلذِِّل وأَ

<|†�Ö] 

J موع الْوضطَأحكام اللقَ: ديثحات والضالو. 
J ْالمفراتد: 
ط  قَلتا يما ِممريِهة وغَب والفضهالذَّا له قيمة كَمط ِمقَلتا يهي م: ةطَقَاللُّ
 .باليد

ون كُاط الذي يب وهو الر،ا توكى به مو هاُءكَالِو: #اهاَءكَ وِ فِراع$: هولُقَ
ى فمهالَع. 

ألمر  وا،ط عليهارب يثُم ،ةقَفَل فيه النجعالعفاص هو الوعاء الذي ت: ااصهفَِع
 .قطلتمها الْفَرة إذا عطَقَعرفة هذه اللُّة إلَى مسيلَة ذلك ليكون وعرفَمِب
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عفْرها سبأن تقول: ةًن:م ناِت وال ينبغي أن تشري إلَى بعض صفَ؟ةالَّ له ضاه، 
لبس عليك  فَ،ع به مدعيهارذَا تم وال تذكر شيئًا آخر رب؟ةالَّ له ضن م:بل تقول
  .األمر

 ،ولصون بالفُكُا أن ت وإم،ا أن تكون باألشهرنة إمالس: #ةًنا سهفْرع$: هولُقَ
  .رش عا واألشهر اثن،ول أربعةصفالفُ

 ،ونكئُاتك وشاجول ِفي ححال الْمى أنك أنفقها بعد كَعنمِب: استنفقها
واحتفظ بولقوله؛ائل التعريفس  :$لْوكُتنيِد وِعةًع ندك#. 

 نَِّإ فَ؛اهعد$: لك بقوله وقد أوضح ذَ، اتركها:يعِني: #اهلَ وكا لَم$: هولُقَ
معاَءذَا ِحههاَءقَِسا واه#.يعنِ  ي:أن ها مستغنية عمن يحفظها فهي تنع بنفسهامت، 
وتتحمشطَل الع،وتأكل الش رج.  

 . صاحبها:أي: #اهبا رهدِجى يتح$: هولُقَ
الَ قَو اة ِفي الش:  إن ا هي لَ م ِخ أو ألَ ،كئبِ  أو للذِّ  ،يك: ذَ وه ثٌّا حاى لَ عقَلتااطه.  
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
أمِبي  رالْجالن مقط للذَّلتهب والورق وما ِفي معناهما أن يعروكاء ف 

  .ن عرفها أداها إليه مدجى وتم فَ،ةنا سفهرعرفعها وي يثُم ،اللقطة وعفاصها
أمإنه قَة اإلبل فَالَّا ضد ناه عن إيوائها إليهه.  
وأما الشاة فإنه أمِه$: الَ وقَ،ه بأخذهارلَي أَ،ك ِخ َألوأَ،يك ِبئْلذِّ ِلو#.  
J ْفقه الديثح: 
ا من هق ِبلَّعتا ي وم،ة صفة اللقطةعرفَوب مجوديث حا الْذَذ من هؤخ ي:أوالً

  . # اهاصفَِعا و هاَءكَ ِوفِراع$:  ويظهر من قوله، وأمثال ذلك، وعدد، ووعاء،وكاء
  .اهق ِبلَّعتا ي ومعرفة م،اهاب لالهتمام ِبجا أمر إين األمر هأنَّ
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اثاني:أنه ي لَجب عيه أن يعفَرها ساملةة كَن. 
ى بعض لَى ال يدل عا حتام عونَكُ وأن ي،امعجمون ِفي الْكُ يعريف الت:اثالثً

  .اهاِتصفَ
رلَنِْإفَ$: قوله: اابع مت عرفَف استقِْفنإن لَ: أي.#اه مي عرفها أحفهي لكد ، 
 .#يؤِتيِه من يشاُء T فَهو مالُ اهللا وِإالَّ$: ديثح ِفي بعض ألفاظ الْالَوقد قَ

خ ا امس  :    أنه إن مت الْ ضمفَ؛ ة د  إن ا لَ هم ن ملكًا له    كُ  ت ،  وإن م  ا هي و  عنده ة ديع ، 
متى وجد صاحبها أعطاه إينِْإفَ$:  لقوله؛ااهاِل طَاَء جبها يا ِمومنالد أَ فَِرهدلَا ِإهِهي#. 

ساادس :وقد نهقَلتا عن اهِل؛ة اإلبلالَّاط ض ا لَمه؛اسا من االستغناء عن الن 
  .#رج الشلُأكُت و،اَءم الْدِر ت،اهَءاقَِسا وهَءاذَا ِحهع منَِّإفَ$: لقوله

سقوله: اابع :$حتِجى يدها ربذلك أقرب إنَّ فَ، صاحبها ومالكها: أي.#اه 
إلَى وجوده إيااه،ا إ أمن دفَ؛ت ِفي إبل الغريلَخ إنبالداللة عليهاا ال تعرف إالَّه .  

اثامن :لَأَوقد سه عفَ،ة الغنمالَّن ض أمرألنَّ؛ بأخذهاه ون كُ أخذها قد ي
 اودقصا مذَ وليس ه.#ِبئْلذِّ ِلو أَ،يكِخ َألو أَ،ك لَيِه امنِإ$: الَ حيث قَ؛اهأصون لَ
به تلكه لَماه،وإن ا الْممقصود حفظها وصونإذَ فَ،اهذَا أخا إنسان ِمهمن يون خش

ت ركَا لو ت أم،ا إلَى صاحبهاوعهج ذلك أقرب إلَى معرفتها ورإنَّ فَ؛اهللا ويتقونه
لتقط وصاحب مى الْلَة عحصلَمى ذلك تفويت الْلَتب عرتإنه ي فَ؛ا الذئبهلَأكَفَ

األساسية الَّالض.  
اتاسع :يخرجع كَا ذَمرنا من تلك اللقطة لقطة الْمحفَ؛مر إنهحل ا ال ت

#وال تِحلُّ ساِقطَتها ِإال ِلمنِشدٍ        $: كي  مرم الْ ح ِفي الْ جالنِبي    لقول  ؛ا قطه لت مِل
 م لَإنْفَ . )١(

                                                           

 كيف : باب،ةطَقَي كتاب اللُِّفو، )١١٢( رقم ، كتابة العلم: باب،البخاري ِفي كتاب العلم) ١(
تعي كتاب الْوِف، )٢٤٣٤( رقم ،ةكَّرف لقطة أهل ممباب،ازيغ :ِبي ام قَ مجالنز تحالفَن م ، 

= 
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يجد م؛ يعرف هذه اللقطةنقَ فعليه أن يدمهحكَا للممة الشةرعي.  
 .وباهللا التوفيق
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= 
  وشجرها ولقطتها إالَّ     ة وصيدها وخالها    كَّم محري  ت: باب،جحسلم ِفي كتاب الْ    وم، )٤٣١٣(رقم 
 النهي أن ينفر صيد : باب،اسكن مالْنسائي ِفي كتاب    وال، ) ١٣٥٥(رقم  ، امو ى الد لَ نشد ع مِل
 والدارمي ،)٢٠١٧( رقم ،ةكَّم مرم ححري ت: باب،ي داود وسنن أِب،)٢٨٩٢( رقم ،مرحالْ

ِفي كتاب البة الْطَقَ ِفي النهي عن لُ: باب،وعي٢٦٠٠( رقم ،اجح(. 
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]٢٨٨[ع نع ِدب ِناهللا بع منَّ أَ:ب رر الَ قَج اهللا ولَس :$ما حقٍئِر ام 
ملٍَمِلس هش ٌءييِهي ِفوِص يِب يلَيت لَيتالَّ ِإِنيو ِصويتهكْ متِعةٌوب نده#.  

زادم ِلسالَقَ$ :ماب نع مر:م ا مرلَت ةٌلَيم ذُنِم سعتر ج اهللا ولَسولُقُ ي 
 . #يِتيِصي وِدنِع والَّك ِإِلذَ

<|†�Ö] 

J م وع الْ  وض ديث  ح:   األمر بالوة والْ صي مب ادة بِ رها خ  وفًا من دقبل  وم األجل  ه
  .وققُحاء الْضقَ

J ْالمفراتد: 
الواياص :جمعو ةصي،والو لتزام ِباة هي صيحللغري لينفذ بعد الْق أو ،وتم 

 ؛ة من الوصي وهو الوصلوذَأخ وهي م،أهاجوت إن فَميه ليقضى بعد الْلَ عقحِب
ذ عند موته فَّنف يرص بشيء من الترونه أموته بكَمل حياته ِبصوصي وم الْألنَّ
 .طاع تصرفهوانق

ما حئ امرقم م لَ ِلسهش  ٌءيأي : هِ وصي بِ  ي:قِّ  ليس من ح ه التس ل ِفي اهالوةصي، 
وعم اإلسراع ِبداه.  
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وب ندم والْ،وباند أو م،يهلَين عداجبا كَ وونَكُا أن ي إم:#يِهي ِفوِص يٌءي شهلَ$: هولُقَ
غَّما ربفيأمر بفعله،رع ِفي فعله الش ،أو ي ريد أن يتبع بشيء هللا رT أو ألحد 
اسمن الن،أو ي رف بشيء من الْعتوققُح.  
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
ِبي  ثَّحجالنلَ عى كتابة الو؛ةصيالِف ليكون فيها تي ما هله أو عليهو ،ا  وم

يوصي بهريد أن ي.  
J ْفقه الديثح: 
   ؟ةوب ند وهل هي واجبة أو م         ،ة صي ة الو وعي شر مة بِ راد بم ديث الْ  حذ من الْ  خؤي:  أوالً  

لَِفي هذا خالف بني العكَ وذَ،اءمرالْ عبد الرب أنَّ ابن جمهونَولُقُور يبع م د
الووبج.  

اع ماإلجاب إلَى جم اإليدالرب ع  ابن عبدبس ون":ةدالع"ي ِفي اِننع الصالَقَ
سوى منكَذَّ ش الَا قَم،واستدل لع دم الووب بأنه لو لَجموِص يلو جت قسمة ب

تركته بني ورثته باإلجاعم،فلو كانت الوصية و ُأل؛ةاجب خرج من ماله سهم 
ينوب عن الوةصي . 

ا  أم،وبجى القول بالولَ ال تشجع عجالنِبي  عن در صيغة ما وإنَّ: وأقول
  .اريثومة بآيات الْوخنساء فهي مسة النور ِفي سالَِّتياآلية 

اثاني :الوصيسم إلَى قسمنينقَة ت:  
وةٌاجب:وهي الو ة بالْصيعليهالَِّتيوق قُح .  
ومستةحب:وهي الو ة ِبصيمكُا يعد موتهون منه ثواب له ب. 
 ج اهللا ولَس رتعِم سذُن مةٌلَي لَيلَ عترا مم$: �ر مابن عذ من قول ؤخي: اثالثً

امر اهللا ة إلَى أوعارسمة ِفي الْابحة الصزلَنا مذَذ من هؤخ ي.#يِتيِصي وِدنِع والَِّإ
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  .انما الزذَا يفعل أهل هم كَ، ِفي ذلكؤاطُبم التد وع،جورسوله 
راابع :مح بالليلتني والثالث من أجل أنَّسر فيهماعذَ اإلنسان قد ي،أم ا ا م

عواهللا أعلم،ا ذلك فتسقط األعذار فيهد .  
خاامس :ينبغي أن تجدد الوةصي،وباألخ انَ إذا كَصفيها د وقَ،وني ى ض

بعضوبقي بعض،اه ،واست جدوذَ،يٌء ش هبوِف،يٌء ش الْذه ي هة البد من الَحجديدالت، 
 .  وباهللا التوفيق،سلمنيم ويغفر لنا ولسائر الْ،ا عنوعفُ أن يمريفنسأل اهللا الكَ
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]٢٨٩[ع نس ِدعِب أَِن بالَ قَ� اٍصقَّي و :$ِناَءجي رج اهللا ولُسي عي ِنود
عِحام ِةجالو ِماِعد نو ٍعجاش تلْقُ فَ،ي ِبدت:ي ا رقَ، اهللاولَس دي ِم ِبغَلَ بالْن وِعج 
ما تىر،أَ وا ذُناٍلو م،الَ والَّي ِإِنثُِر ياب أَفَ أَ،ةٌنتصدثَلُثُ ِبقلْ قُ.الَ :الَ قَ؟ياِلي مت: 
 نْ أَكن ِإ؛ريِث كَثُلُالثُّ و،ثُلُالثُّ :الَ قَ؟ثُلُالثُّ فَ:تلْ قُ.الَ :الَ قَ؟ اهللاولَسا ر يرطْالشفَ
ذَترو ثَرتِنغْ أَكاَءيخ يِمر نْ أَنذَ ترهمةًالَ عي ونَفُفَّكَتالن اس،ِإ ونلَك نت ِفنقةًقَفَ نت بي ِبِغتا ه
وجِج أُالَّ اهللا ِإهرعليها تح تى ما تجل ِفي ِفعيام ِتأَرلْ قُ:الَ قَ.كت:ي ا راهللاولَس ، 
 تدد ازالَّ اهللا ِإهج وِهي ِبِغتب تالًم علَمعت فَفلَّخ تن لَكنِإ :الَ قَ؟ياِبحص أَدع بفلَّخأُ
 ِضمأَ مه اللَّ،ونَر آخك ِبرضي و،اموقْ أَك ِبعِفتنى يت حفلَّخ تنْ أَكلَّعلَ و،ةًعفِْر وةًجر دِهِب
 هي لَِثر ي.ةَلََو خن بدع سساِئب الِْنِك لَ،مِهاِبقَعى أَلَ عمهدر تالَ و،مهترجي ِهاِبحصَأل
رنْ أَج اهللا ولُسم ِبات ةَكَّم# . 

<|†�Ö] 

J م وع الْ  وضديث ح : الو؟ة بكم تكون  صي وم  ا هالْو طلو مب ِفي حق الو؟ثةر 
J ْالمفراتد: 
يالْ: يودِنعمقصود ها العيادة من الْنموهي زيارة الْ،ضر ريضم.  
عام حجة الواعد :ذَها هالْو مورشه،وقد و ردام الفتح أنه ِفي ع.  

من والْ: عجمراد بالوالْ:عج مضر. 
ي ِباشتد :من الشةفَِّخالْة وهي ضد د. 

 . ابنة واحدة:أي: #ةٌن ابالَّي ِإِنثُِر يالَو$: هولُقَ
  . ال: وكانت اإلجابة،استفهام: ياِلق بثلثي مدصأتفَأَ
  . ال:الَ قَ، النصف:أي: طر فالش:تلْقُ
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وصى مالْثرة  ك: أي،ود بالكثرةقصمالْ: #ريِث كَثُلُالثُّ و،ثُلُ الثُّ:الَ قَ؟ثُلُالثُّ فَ:تلْقُ$
 . وأنه أفضل،  من الثلثض وفيه إشارة إلَى الغ،به

 ،ةتعريفيال الفتح  ِفي ح"أنْ " ى عن  وم،اسرهة وكَمز ه بفتح الْ درو: رذَ تنْ أَ كنِإ
ومإنْ"ى عن"بالكسر ش ةرطي.  

ى اس أولَالنف فُّكَ تنغنيهم ع يى تتركهم وعندهم غن:أي: #اءيِنغْأَ$: هولُقَ
من أن تحوجهملَ عففكَى الت.  

عريف  التىعن ا م أم. فهو خري:ى رأي مالك بتقدير   لَرط ع الشابوهو ج: خري
مري للمبتدأ الْفهو ضنسبك من الْمتركك ورثتك أغنياء: أي،صدرم .  
خيِمر نْ أَنذَ ترهتتركهم: م. 
قَفُ: ةالَعاءر.  
يونَفُفَّكَتاس الن :يطلبونم بأكفهمه. 
  . اهللاهجا وه تريد ِب:أي: # اهللاهجا وهي ِبِغتب تةًقَفَ نقِفن تن لَكنِإو$: هولُقَ
  .ا أجره ِبك لَبِت كُ:أي: اهيلَ عترِج أُالَِّإ

ىحت :للغأي،ة ِفي القلةاي :حت جعله ِفي ى الذي ترأتك من الطَّ امِفيامع.  
ن لوا عحم إذا ارتنه أتأخر ع:أي :ياِبحص أَدع بفلَّخأُ ، اهللاولَسا ر ي:تلْقُ

ِذ هي بلدي الَّالَِّتية كَّمي هاجرمنهت .  
  .جه اهللا تريد به و:أي:  اهللاهج وِهي ِبِغتب تالًم علَمعت فَفلَّخ تن لَكن ِإ:الَقَ
 .ابو الثَّة بكثرة  نجات ِفي الْ   جرفع الد  ود به ر  قصم الْ:  ةً عفْ ِر و ةًج ر د ِه بِ تدد  از الَِّإ
لَولَّعنْ أَكت لَّخلعل": ف:للت ريج،و الضمري اسماه.  
حتى ينِفتِبع قْ أَكوامو يضِبر كآخ والْ: ونَرماد به انتفاع الْرؤمنني بسعد م

وما وهبهلَ اهللا عى يديه من الفتوح والغائمن.  
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و يضِبر كآخ  الْ:ونَ ر مقص ود به ما يى الْلَ حصل عشركني من القتل موالس ي ب
  .ائمزهوالْ

اء من عد: #مِهاِبقَعى أَلَ عمهدر تالَ و،مهترجي ِهاِبحص َألِضمأَ مهاللَّ$ :هولُقَ
  . ألصحابهجالنِبي 

 ويه البأس وهلَالبائس هو الذي وقع ع: #ةَلَو خن بدع سساِئب الِْنِكلَ$: هولُقَ
  .ةكَّم ِبات أن مجول اهللا س يرثي له ر،ةنسكَمة والْاجحالفقر والْ
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
زِبي  ارجالنس عي  بن أِبدقَّواص ِفي مرض أصابوهو ِبه قَ فَ،ةكَّمامس عد 
يسأله عن الوألنه لَ؛ةصي مكُ يني إالَِّح له ِفي ذلك الْنابنة و فَ،ةاحد أرأن اد 

يفَ،الهوصي بثلثي م نهِبي  اهجالن، ثُمأر ادفَ،وصي بالشطر أن ي نجاه ه، ثُم 
  .#ريِث كَثُلُالثُّ و،ثُلُالثُّ$: ج الَقَ فَ؛استأذنه ِفي الثلث

 فيكون ِفي ،خلف بعد أصحابه أن يافاجرين خهمولكون سعد من الْ
ر ِكار الذي ذُوِح الْجم ريالكَالنِبي  بينه وبني ارد فَ،ذلك انتقاص من أجر هجرته

ا الْذَِفي هديثح . 
J ْفقه الديثح: 
● يؤخا الْذَذ من هديث عحدة مائلس:  

ة ادية الِعوعيشرذ منه مؤخ ي.#يِنودع يج اهللا ولُسي رِناَءج$: قوله: أوالً
ريضللم،ذه الْ وهسألة تذكر ِفي كتاب الْمجي كُ وِف،ائزنب األدبت. 

قوله: اثاني :$اِمِفي عح الِْةج واِعد#.ذَ ها هالْو مكَ،ورشه الَا قَمن الصي اِنع
  ".ةدالع" ِفي - اهللارِحمه-

افظ  حالْ الَ قَ:الَ قَ  فَ"فتح الباري  " من ذَ أخ- اهللا رِحمه-ي  انِ نع الص ويظهر أنَّ
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 .#ةَكَّما ِبنأَي وِنودعي$ :اياصى قوله ِفي كتاب الولَ ع)٣٦٣ ص/٥ج(ِفي الفتح 
 :ةجرِه وله ِفي الْ.#ي ِبدت اشٍعج ون ِماِعدو الِْةجِفي ح$ :زاد الزهري ِفي روايته

  .#ِتومى الْلَ عهن ِمتيفَشأ ٍعج ونِم$
فَواتقأصح ابانَ ذلك كَى أنَّلَ الزهري عِفي ح جة الواع إالَّديينة ابن ع ، 

ى أنه لَاظ عفَّح الْقفَ وات، أخرجه الترمذي وغريه من طريقه.#ةَكَّ مِحتِفي فَ$: الَقَفَ
ِهوفيهم .  

 يذكر م ولَ.#ةَكَّمِب$: الَقَ فَ، من طريقه"ائضرالفَ"وقد أخرجه البخاري ِفي 
 ،أحمد وذلك فيما أخرجه ،ندا فيهست البن عيينة مدتج وقد و:الَ قَ"الفتح"

 والطَّ ، ار والبز قاريال وابن سعد من حديث عمرو بن           ، والبخاري ِفي التأريخ         ،ي رانِ  ب  :
 مِدا قَملَ فَ،ٍنينلَى ح ِإجر خثُيضا حيِردا مع سفلَّخ فَ،مِد قَج اهللا ولَس رنَّأَ$
 ،االًي م ِلنَّ ِإ، اهللاولَسا ر ي:الَقَ فَ،وبلُغ موه وِهيلَ علَخ د؛راِمتع مِةعرانِج الْنِم
ِإوي أُنأَفَ أَ؛ةلَالَ كَثُوري ِبِصوالْ#...ي اِلم ديثح.  

 #...را اِجها مهن ِمتجر خالَِّتي اِرالدا ِبن أَتيم أَ، اهللاولَسا ر ي:تلْقُ$ :وفيه
  .ديثحالْ

ام ة عر م:تنير له معقَ ولك ذَونَكُايتني بأن يومع بني الرجمكن الْ وي:الَقَ
 ،ه وارث من األوالد أصالًن لَكُ يمى لَ ففي األولَ،اعدالوة جام حة عر وم،الفتح
 . انت له ابنة فقطي الثانية كَوِف

ع جوز ذكر اشتداد الوج أنه ي.#ي ِبدت اشٍعج ونِم$: ذ من قولهؤخي: اثالثً
ة أو إرشاد إلَى عوول دص منه حصد القَانَ بل كَ،ىكون من باب الشكُ يمإن لَ

  .عالج أو ما أشبه ذلك
ارابع :يذ من قولهؤخ :$أَوا ذُناٍلو م،الَ والَّي ِإِنثُِر ياب أنَّ.#ةٌن الو ينظر ةَصي 
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 أمكن ا؛ارث واحدال كثريا والوم الْانَإن كَ فَ،ى بعدهبقَ ينوصي إلَى ممفيها الْ
وصي بشيء من الْأن يمال صة هللا قَدT.  

خاامس :يأَفَأَ$: ذ من قولهؤختصثَلْثُق ِبدالَ :الَ قَ؟ياِلي م#.ي ؤخذ منه تم حري
التصِبي  لقول ؛ ومثل ذلك الشطر،ق بالثلثنيدالَ$:  فيهماجالن#. 

ساادس :يثُلُالثُّ :الَ قَ؟ثُلُالثُّفَ$: ذ من قولهؤخ،ِث كَثُلُالثُّ وير#.ي ذ منه ؤخ
جواز الوبالثلثةصي .  

سيؤخذ من قوله: اابع :$ِث كَثُلُالثُّوير#.إرشاد إلَى الو ة ِبصيما هأقل من و 
  .الثلث

اثامن :ه-الك قد استطرد مِحمِفي قوله- اهللار  :$ِث كَثُلُالثُّوير#.ِفي م ائل س
فَ:ةعد ثالًمعنده م جزئ منه الثلثسح الرأس ي،س عند التحلل أ وعنده تقصري الر

وهكذا،جزئ منه الثلثمن اإلحرام ي .  
اتاسع :وردِفي الر كثري"اية و"،و وركثري أو كبري" ِفي بعضها شك د"، 
ق بالثلث هو دص الت وأنَّ،يه أجر كثري أو كبريلَتب عرتود منه أنه يقصموهل الْ
  . كثري غري قليلادرم الْ أو أنَّ، كثري أجره:ادرم الْ وأنَّ،األكمل
ورجحالش افعيا األخريذَ ه،ينبغي الغض ه أنب منه ابن عباس ذَ وأخ 

بعمن الثلث إلَى الر.  
اعاشر :يِإ$: ذ من قولهؤخننْأَ كذَ ترو ثَرتِنغْ أَكاَءي#.و رِر: فيه روايتاند وة اي
ا هى أنلَ ع"إن"ة من مزهة بكسر الْايو وِر،ى التقليللَ ع"أن"ة من مزهبفتح الْ

شةرطي،وأنكر ب عضم رواية الكسر وهي ثابتةه.  
  ؟رطابا للشوهل يكون ج "خري"واختلف ِفي  ●
  . فهو خري:ى تقديرلَ مالك ذلك عحج ور،اباوصلح جم أنه يهعض بمعزفَ
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 مهرذَ تنْ أَن ِمري خاَءيِنغْ أَكتثَر ورذَ تنْأَ كنِإ$: ذ من قولهؤخي: رشادي عحالْ
ةًالَعي ونَفُفَّكَتالن طَ أنَّ.#اس الِغلب نى للوا؛ ثة ررعش حبستِبمذلك نَّإيث ح 
يعزهم ويغنيهم عن سوأنَّ،ال الناسؤ ذلك خري من الت صقد.  

 ذ من ذلك أنَّؤخ ي.#ةًالَ عمهرذَ تنْ أَن ِمريخ$: من قولهذ ؤخي: رشي عالثاِن
ترك الورالَثة عة يونَفُفَّكَتحذُ الناس أمر مور ومومذم.  

الثالث عرش :يذ من قولهؤخ :$ِإونلَك نت ِفنقةًقَفَ نت بي ِبِغتها وجالَّ  اهللا ِإه 
 فقَّوت األجر ية أنَّملَجذه الْذ من هؤخ ي.#كِتأَر امي ِفي ِفلُعج تاى مت ح،اه ِبترِجأُ
لَعولَ،ةى الني كُيس ل إنفاق يؤجر صا لَاحبه ممكُ ينم بتا به وغيار جه اهللا والد

  .اآلخرة
الرابع عرش :هل يكتفى بنية وةاحد،أم البد من الت جِب؛دد إيث حون ِفي كُنه ي

  ؟ا وجه اهللاهغيا ِببتة مقَفَ نلِّكُ
 يعدل مل إن لَقبستما ِفي الْهى ِبفَتكْة الواحدة ي الني أنَّ:-ِفي نظري-األظهر 

  .عنها
ات اعؤمن طَل للموحتات تاحبم الْا أيضا أنَّذَذ من هؤخي: رشامس عخالْ

فَ،ةبإخالص الني هذا اكتسب الْ إوال ِلمِعيفوي عفمن ت الْانَ كَ؛دهحت ي باح م
ِفي ذلك صة وقُقَدرلَإن أكَ فَ،ةبقَ للتوى الطَّلَي عأكله قُانَ كَ؛ةاع رةب،وإن ج امع 

  .وهكذا.. ة بر ذلك قُانَ كَ؛ا ويعفهاهامرأته ليستعف ِب
السادس عرش :يالَِّإ$: ذ من قولهؤخاز ددِبت ها درةًجفِْر والطَّ أنَّ.#ةًع ات اع
 دجس يٍدب عنا ِمم$ : ومثل ذلك قوله، ال يشعروات وهجر ِفي الدبدا العهيرتفع ِب
هللا سجالَّ ِإةًدفَ رعِبه ها در١(#ةًج( .ا ِفي اإلنفاقذَوه،ذَكَ وهميع الطَّا ِفي جاتاع.  

                                                           

)١ (فَ: باب،الةمسلم ِفي كتاب الص ضل السود والْجحرقم ،يهلَث ع )والترمذي ِفي ،)٤٨٨ 
= 
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السابع عِفي قوله: رش :$لَولَّعنْ أَكت لَّخفح تى ينِفتِبع قْ أَكوام،و يضِبر  ك 
آخونَر#.أُ$:  سعدولَ قَ ألنَّ؛ا تعريضذَ ِفي هلَّخفب عأَد صياِبح#.ي د التأخر قص

 ، Tاهللا ة دين صرابقهم ِفي نس وت،تهم باألكتاف واألقدامماحز وعن م،عنهم
 لَص وكذلك ح،مر به طول العدصقَ. #فلَّخ تنْ أَكلَّعلَو$ :ج النِبيلكن قول 
  .ة موتاجنرين بالْشبمة الْرش آخر العانَحيث كَ

الثامن عرش :يؤخذَذ من ها معجزد فَقَ فَ،ج يِبة للنتحلَ اهللا عد سعد ى ي
 ، إيوان كسرىلَخ ود،ائندم الذي افتتح الْو وه،اقبلدانا كثرية من جهة العر

  .�اب طَّخ بن الْرم إلَى عهوزنوأرسل كُ
التاسع عقوله: رش :$حتى ينِفتقْأَِبك  عوالْ.#ام مرا أجرى اهللا اد باالنتفاع م

لَعى ييه من الفتوح واالنتصاراتد،وم ا حازوه من الغنلَائم عى ييه وبقيادتهد ، 
 ،انهمة إيو لقُ�اص قَّي وي سعد بن أِبدى يلَ عهلَعا فضل من اهللا جذَل هوكُ
  .ة شكيمتهووقُ

ار فَّالكُى لَ من اإلضرار علَصا حريد به م ي.#ونَر آخك ِبرضيو$: قوله: العشرون
كَمن النواالنتصارات الْ،اتس متوطرد أصحاب ،أخذ بالدهم و،الية عليهمو 

 ِفي سنة د كسرى يزدجرجرى خحويلها غنيمة للمسلمني حت وت، منهاسلطَانال
 . تلملكته وقُمن م) ٣٠(ثالثني 

                                                           

= 
باب،الةكتاب الص :م اَءا جكُ ِفي كثرة الروع والسوالنسائي ِفي ، )٣٨٨( رقم ،ود وفضلهج

 ِفي كتاب هاجوابن م، )١١٣٩( رقم ،ةدج سT هللا دج سن مابو ثَ: باب،كتاب التطبيق
إقامة الصباب،ة فيهاالة والسن :م اَءا جِفي كثرة الس ١٤٢٤، ١٤٢٣، ١٤٢٢( رقم ،ودج(، 

والدباب،الةارمي ِفي كتاب الص :فضل م نس جدهللا س ج١٤٦١( رقم ،ةًد.( 
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 ،مهمضي اهللا لَهم هجرت ألصحابه بأن يجالنِبي اء عد: ادي والعشرونحالْ
وال يردهمِهاِبى أعقَلَم ع.  

 ِنِكلَ$: الَة حني قَكَّموته ِبم ِلةَولَى سعد بن خلَ عهعجو ت:ي والعشرونالثاِن
اِئالبسس عدب نخ ةَلَو، يي لَِثرهر نْأَ ج  اهللاولُسم ِبات ةَكَّم#.وح الْرم ري الكثري خ

جعله اهللا الذي يTللم هاجر بأن يجلَعله من بلده إلَى م اجره ِفي الْهجةن.  
الذي  -ة ولَ  لسعد بن خT  نرجو من اهللا   :-ة م اتِ خ وهي الْ  -  الثالث والعشرون      

 قد يكون أنه يصري انَ وإن كَ،ري من اهللاخ نرجو له الْ-ةكَّم ِبوتم اهللا له أن يردقَ
أقل درواهللا ،ة من غريهج �قد و عدأنه ال ي ضيع علَمامل ع.  

وما توجعر ج  اهللاولُسلَ عولكن ،وفًا عليه من النارى سعد بن خولة خ 
 ا كله من علم الغيب الذي ال يعلمه إالَّذَ وه،ةجروط الدب ه-واهللا أعلم-يرثي له 

  . أعلم� واهللا ،Tاهللا 
فنسأل اهللا أن يغفر لنا إن كنا قد حلَصلنا س أ فيما نقولطَوء فهم أو خ، 

 .  وباهللا التوفيق،-إن شاء اهللا-ري خ الْء ذلك إالَّار نقصد من وما لَإنفَ
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]٢٩٠[ع نع ِدب ِناهللا بع لَ$ :الَ قَب اٍسبنَّ أَوالن غَاس وا ِمضِثلُ الثُّن 
 . #ريِث كَثُلُالثُّ و،ثُلُالثُّ :الَ اهللا قَولَس رنَِّإ فَ؛ِعبلَى الرِإ

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح :استحباب الغوهو رأي ابن ، أو النقص من الثلثض 
باس عب. 

J ْالمفراتد: 
 .ابقديث السحت ِفي الْضد مقَ
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
ة ينبغي أن صي الو أنَّ"كثري" من لفظ باس اهللا بن عب بدبط عناست

تكون أقل من الثلث حتى نخرجع ِبي الا استكثره مجن.  
J ْفقه الديثح: 
بع أو ة أن تكون بالرصي األفضل ِفي الوديث أنَّحا الْذَذ من هؤخ ي:أوالً

  . استكثر الثلثجالنِبي   ألنَّ؛أقل
أنَّ: اثانيذَ ِفي هليالًا د األولَى أنَّلَع ى مراعصلَاة محة الوة أكثر من ثَر

مراعصلَاة مة الْحلهوصىم .  
  ،ردى القَلَن فيه استدراك عكُ يم فيما لَ"لو"ذ منه أيضا استخدام ؤخي: اثالثً

 .وباهللا التوفيق
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  > ��������د��������א����م
١٥٩ 

˜ñ]†ËÖ]�h^e� 

  .ةريض فَمع ج:ائضرالفَ
  .القطع:  لغةرضوالفَ
وشارع :قَنصيب مدر لواصارث خ. 
  . وسدس، وثلثان، وثلث،من وثُ، وربع، وهي نصف:وض ستةروالفُ
بعفالر:للز وجات أو الزوجة من زإن لَوجهن مأو ولد ولد ،ن له ولدكُ ي 

سا أو إناثًاكُاء كانوا ذُوور،لَانَوج من زوجته إن كَ وللز هدلَا و . 
 له بنني أو أبناء انَا إن كَوجهة من زوجات أو الزوج فرض الز:نموالثُّ

  .نات أو بنات ابن وإن نزلن أو ب،بنني
فَ:صفوالن رضخ وبنت االبن، البنت:ةمس ،واألخت ،ةقيقَ واألخت الش 

  .ا أوالد منه أو من غريهه لَنكُ يموجته النصف إن لَ من زرثُ يوج والز،ألب
   . واألخوات ألب  ،ائق  قَ  واألخوات الش   ، وبنات االبن     ، فرض البنات   : والثلثان   
 ،  أو ولد ولد، للميت ولدنكُ يما أو بنتها إن لَدهلَفرض األم من و :والثلث

  .مع إخوة معه جنكُ يم ولَ،ال ذكرا وال أنثى
 ال ذكورا ، وال أوالد أوالد،ت أوالدن للميكُ يمخوة ألم إن لَإلوفرض ا

  . بشرط أن يكونوا اثنني فأكثر، له أب وال جدنكُ يم ولَ،وال إناثًا
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والسوالْ، األب: فرض سبعة وهم:سد ِواألم ،د مع الذكور وأوالدهمج 
 وبنت ، واألخ ألم،طلقًاة مدج والْ، أوالد أو أوالد أوالداكن هانَكذلك إن كَ
  .ةقيقَ واألخت ألب مع األخت الش،االبن مع البنت

ذه هي الفُهوضر،وه ؤالء همأصح اباه،ا"ؤلف  وقد أورد ملعمةد" 
ا وهوباس حديث ابن عبمرفوع . 
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١٦١ 

]٢٩١[ع نع ِدب ِناهللا بع ب اٍسب،ِبي  ِن عفَوا الْقُِحلْأَ$ :الَ قَجالناِئر ض 
  .#ٍركَ ذٍَلجى رلَو َألوه فَيِقا بم فَ،اهِلهأَِب

ي ِرِفوو سِ قْا$  :ٍةايوا الْ  م الَم ب  يأَن  فَ لْ ا ِلهِضائِ ر ى كِ لَ عفَ، اهللا  ابِ ت  م ا تفَ الِْتكَ راِئر ض  
 .#ٍركَ ذٍَلجى رلَوَألفَ

<|†�Ö] 

J موع الْوضأنَّ: ديثحالب اَءدبالفَونُكُة ِفي التقسيم ت وأنَّ،ائضر اِص العب 
 . ما بقي بعدهاال يأخذ إالَّ
J ْالمفراتد: 
  .ااه أعطوهم إي:أي: #اهِلهأَ ِبضاِئرفَوا الْقُِحلْأَ$: هولُقَ
  .وضر بعد أهل الفُادا ز م:أي: #يِقا بمفَ$: هولُقَ
 ،بست ِفي النيمبطني بالْرتمال الْج الرق ألح:أي: ركَل ذَجى ر ألولَوهفَ

  .وهو األقرب إليه
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
أمرالش ج ارعلْ بأن تحالفَ قلٌّائض بأهلها كُري أعطاه الَِّتيريضته ى فَطَع 
اهللا إيفَ،ا بشرطهااه والْ،ا بقي فهو للمعصبم مكور الْم الذُّعصبون همونَبطُرت 
ى لَنعم عموىل الذي يعصب هو الْم والْ، وبعدهم أهل الوالء،بست ِفي النيمبالْ

 و وه، ورثه مواله؛بسة من النثَر له ونكُ يم ولَ، العتيقات فإذا م،عتيقه بالعتق
 . نعم عليه بالعتقمالْ
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J ْفقه الديثح: 
● يفَستادا الْذَ من هديثح:  
  .جة رسول اهللا نا ِفي كتاب اهللا وسى ملَائض بأهلها عراق الفَح إلْوبجو: أوالً
والعصبة  ،ون بأنفسهم    عصبت ملْائض أخذه العصبة ا رإذا بقي شيء بعد الفَ      :ثانيا 

ال تعصب منهن اء فَسا الن أم، من الذكورونون إالَّكُون بأنفسهم ال يعصبتمالْ
  .ةعتقَم الْبنفسها إالَّ
ديث يقتضي اشتراط ح والْ:- اهللارِحمه- ابن دقيق العيد ارح الشالَا قَذَهوِل

  .قيق للباحستمة ِفي العصبة الْوركُالذُّ
ى لَا تعصب بنفسها عهإن فَ،عتقةم الْخرج عن ذلك الوصف إالَّال ي: قلت

مأعتقته إذا لَن مكُ ينله وارث من الن وباهللا التوفيق،بس  . 
، واألب،  وأوالد االبن ،  األوالد الذكور : العصبة الْمتعصبونَ بأنفسهم هم        :  ثالثًا 
،  ألبوأبناء اإلخوة     ، وأبناء اإلخوة األشقاء       ،  ألبواإلخوة ،  واإلخوة األشقاء   ،  والْجد 

 . وبنو األعمام ألب، وبنو األعمام األشقاء، أو األعمام ألب، واألعمام األشقاء
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]٢٩٢[ع أُن سةَامِن بز لْقُ$: الَ قَب ٍديت:ي ا رأَ، اهللاولَس تا  غَلُِزند
اِرِفي دِبك الَ؟ قَةَكَّم: ولْهت رلَك نِميلٌِقا ع ِرن ؟اٍعب! الَ: الَ قَثُماِفكَ الْثُِر ير 

 . #راِفكَ الْمِلسم الْالَ و،مِلسمالْ

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح :عدمالت وافر والْث بني الكَارسلمم.  
J ْالمفراتد: 

  .ارمع ربع وهو الدج: من رباع
قالثُم :اِف الكَثُِر ال يالْر سِلمم،ال الْ ومِلسالكَم افر :الكافر هو منح يه لَكم ع

   بالكفر بسبب جح وتكذيب أو بسبب إنكار      ، ى ولو كان مع استيقان القلب      ود حت ، 
ق بذلك من لح وما ي،اه ِباَء جنما وتكذيبا ِلههم إنكارا لَوا رسالة رسوِلد رنمكَ

 . ]١٤:النمل[ ﴾     ﴿: ىالَ لقوله تع؛أنواع الكفر
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
ألَسبيد  أسامة بن زر حينما كانوا قَج اهللا ولَس ةكَّادمني إلَى م ، 

 انَوكَ...  جالنِبي  الَقَ فَ؟ةَكَّم ِبكاِرددا ِب غَلُِزنتأَ: اليوم الذي قبل يوم فتح مكة
 دورهم لَّ كُاع قد بقيالً أن ع:ىعنم ِب،ى أسامةلَ إنكار عهذا االستفهام استفهام

  .ةكَّا ِفي موهفُلَّ خالَِّتي
J ْفقه الديثح: 
● يؤخذا الْذ من هديثح:  

قيل قد  عنكُ يم ولَ،قيل بيع عر أقَجالنِبي   ألنَّ؛ةكَّور م بيع دازوج: أوالً
باع مقَفَ ،ملك بالوراثة فقطا يد باعد ِبي  وروهو ال يرثهجالن ،وإن ا ورث م
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 ،  فيها خالف كثري-ةكَّ مسألة بيع دور م:أي-سألة م وهذه الْ،ي طالبدور أِب
وهي مة ِفي الْوطَبسطَمالتو . 

 ا ثاني  :   هل ترك بيع ع  لَقيل ع ى ح اله وع د   م اإلنكار له ي عِبي    من باب أنَّ دج   الن  
 لَ و أَنَِّإو$ :ا بقولهب أنه أبطل الر إالَّ،بطلها يمت ولَض قد مالَِّتية اهليجود الْقُ عرأقَ
 .)١(#ِبِلطَّمالْ ِدب عِن باِسبا العب ِرهعضبا أَِر

ة من فقَ للص إبطاالًنكُ يمبا لَ للرجالنِبي  عض ون ذلك أنَّويتولد ع: اثالثً
 . المى رأس الْلَ عادا زم ِل إبطاالًانَا كَمإن و،أصلها

رالَ$: قوله: اابعاِفكَ الْثُِر يالْر مِلسم،الْالَ و مِلساِفكَ الْمر#.ي لُّدلَ عى عوم م
ا الْذَهحلَديث عى أنه ال يارث ما وال كافر مسلمسلم كافر.  

  .ديثحم والْدياع ِفي القَما إجذَه فَ:سلممرث الْا كون الكافر ال يأمفَ
ا إرث الْوأمقَ فَ:سلم الكافرمدص ارل األمر فيه خالف ِفي أو، بعد ذلك ثُم 

حلَصاإلج ملَاع عى مِفي الْاَءا ج ديثح.  
اخامس :هل يتول الكُلَِمث أصحاب الْارة الْفريم؟ ة أم اللفَخت 
قَ فَ،خالف بني أهل العلمحل نظر وهذا ماَءد جعن :ديث ِفي ذلك ح 

#ال يتوارثُ أَهلُ ِملَّتيِن$:  قَالَج عِن النِبي ،جاِبٍر
)٢(.  

                                                           

)١ (اود ِفي كتاب الْأبو دمباب،اسكن :ِبي ة  صفة حجرقم ،جالن )١٩٠٥( ،وابن مِفي هاج 
 : باب،اسكنموالدارمي ِفي كتاب الْ، )٣٠٧٤( رقم ،جالنِبي ة  حج: باب،اسكنمكتاب الْ
 .والْحديث صححه األلباِني، )١٨٥٠( رقم ،جحِفي سنة الْ

 وأبو داود ِفي ،)٢١٠٨( رقم ،ث أهل ملتنياروت ال ي: باب،ائضرالترمذي ِفي كتاب الفَ) ٢(
 ،ائضرالفَ ِفي كتاب هاجوابن م ، )٢٩١١( رقم ،سلم الكافر  مرث الْ هل ي: باب،ائضركتاب الفَ

 ،)٦٨٤٤، ٦٦٦٤(د برقم موأح، )٢٧٣١( رقم ،رك مرياث أهل اإلسالم من أهل الش:باب
ارمي ِفي كتاب الفَوالدباب،ائضر :٢٩٩١( رقم ،رك وأهل اإلسالم ِفي مرياث أهل الش( ،

وقد صحالْح حي اِنديث األلب-ِحرِفي صحيح الترمذي-ه اهللام . 



  > ��������د��������א����م
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  . ملة واحدةرفْ الكُنَّإ :وقد قيل
 وباهللا ،ح بالدليلجرت وترجيح ما ي،ة إلَى النظر ِفي األدلةاجحسألة ِبموالْ
 . التوفيق
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]٢٩٣[ع نع ِدب ِناهللا بع منَّأَ$: ب ر  ِبيجالنن هى عنب الِْعي ِءالَوِه وِهتِب#. 

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح: النعن بيع الوالء وهبتههي . 
J ْالفرداتم: 
 صلة بني الْ  : الءُ الوعِتق والْ  م ق قَمعت ِهت ِبام ام ،    فال تقبل االنتقال ع وصف ن م

 . اا كانوا يفعلونه أيضمهبة كَ وال ِب،ةاهليج يفعله أهل الْانَا كَم ال ببيع كَ،اهِب
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
ا ملَ فَ، والءه لغريهبه أو ي،النالءه من فُل وجة يبيع الراهليج أهل الْانَكَ

اءَ ج   اإلسالم ن ِبي    ى  هنَّ وأخرب أ  ،  عن ذلك  ج الن هبة ا الوصف ال ينتقل ببيع وال         ذَ  ه  ،  
 .  بهامبل هو ثابت فيمن قَ

J ْفقه الديثح: 
● يؤخا الْذَذ من هديثح:  

 ،ى األعلىولَمعِتق هو الْمالْ فَ،عتقمعِتق والْم بالْام قَفص والَء الوأنَّ: أوالً
   .هبة ال ببيع وال    ، به   ام قَنم تقل ع  ا الوصف ال ين   ذَ  ه  وأنَّ ،ى األسفل   ولَمق هو الْ   عت موالْ

اثاني :يؤخا الْذَذ من هحديث أنه لو حلَصاطل بيع الوالء أو هبته فإنه ب ، 
ى الْى وإن تولَّوعقد مثل ذلك عقد ال يصح حتفإنه ،ى األسفل غري مواليهولَم 

مزجورمن الش ارع وممنه بفعله ذلكونٌلع ،ِفي الْاَء وقد ج ى $: ديثحعِن ادمو
 ال يقْبلُ ، فَعلَيِه لَعنةُ اهللا والْمالِئكَِة والناِس أَجمِعني؛ أَِو انتمى إلَى غَيِر مواِليِه،إلَى غَيِر أَِبيِه

#اللَّه ِمنه يوم الِْقيامِة صرفًا وال عدالً
)١( . 
                                                           

ة  ذم: باب،ةزيِجي كتاب الْ وِف،)١٨٧٠( رقم ،ةدينم حرم الْ: باب،جحاري ِفي كتاب الْالبخ) ١(
= 



  > ��������د��������א����م
١٦٧ 

]٢٩٤[ع ناِئ عالَ قَل ةَشكَ$: تانتِر ِفي بثُالَ ثَةَيرس ٍنن:خ يرت 
لَعى زِجوا ِحهينع قَتت،أُ وِدهلَي ا لَهحفَ،م دلَخلَ عير ج اهللا ولُسالْ وبرةُم 
لَعفَ،اِرى الن دطَا ِبعِتأُ فَ،اٍمعِبي خٍزبأُ وِمٍمد أُن الِْمد بلَأَ :الَقَ فَ،ِتيأَم الْ ربرةَمى لَ ع
ِفاِرالن ا لَيهحواالُ؟ قَم:لَ بى يا رِل ذَ، اهللاولَسلَك حمت صدِه ِبقلَ عِرى بِركَ فَ،ةَيرها ن
 :ايهِف جالنِبي  الَقَ و.ةٌيِدا هنا لَهن ِموه و،ةٌقَدا صهيلَ عوه :الَقَ فَ.هن ِمكمِعطْ ننْأَ
 . #قتع أَنم ِلُءالَوا الْمنِإ

<|†�Ö] 

J موع الْوضأنَّ: ديثحِلالَء الو مفع الثَّن أعتق بعد دنم. 
J ْالمفراتد: 
رع الذي  الش:ة وهينمع سنن جالس: #ٍنن سثُالَ  ثَةَيرِر ِفي بتانكَ$: اهولُقَ

  .ة تتبعنجعله س ويT،يشرعه اهللا 
                                                           

= 
ي لِّتوم حري  ت: باب ،مسلم ِفي كتاب العتق     و،  )٣١٧٢( رقم  ، وجوارهم واحدة       واحدة    سلمني   م الْ

العتيق غري م١٣٧٠( رقم ،اليهو(،ي كتاب الْ وِفحفضل الْ: باب،ج مرقم ،ةدين )١٣٧٠( ،
والترمذي ِفي كتاب الوصباب،ااي :م ي كتاب وِف، )٢١٢٠( رقم ، ال وصية لوارثاَءا ج

ِهالء والْ  الوباب، ةب  :م   اَءا ج   وأبو  ، )٢١٢٧( رقم  ،ى غري مواليه أو ادعى إلَى غري أبيه         لَّ فيمن تواود   د
 ِفي هاج وابن م،)٥١١٥( رقم ،ل ينتمي إلَى غري مواليهج ِفي الر: باب،ِفي كتاب األدب

ي كتاب  وِف،)٢٦٠٩( رقم ،ى غري مواليهلَّى إلَى غري أبيه أو توع من اد: باب،وددحكتاب الْ
الوص٢٧١٢( رقم ، ال وصية لوارث: باب،ااي(،ِفي الذي : باب،ارمي ِفي كتاب السري والد 

ينتمي إلَى غري مي كتاب الفَ وِف،)٢٥٢٩( رقم ،اليهوب با،ائضر:م ن ادى إلَى غري أبيهع، 
 .)٣٠٣٨، ٦١٥(د برقم م وأح،)٢٨٦٤(رقم 
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حته ا ِفي البقاء تهري خجالنِبي   أنَّ:يعِني: #اهِجوى زلَ عتريخ$: اهولُقَ
وعفَ،مهد اختارت عد؛حتهم البقاء تألنه ع بدوهي أصبحت ح ةر.  

  .اه لَل ةَائشا العتق بإعتاق عيهلَ ععقَ حني و:أي: #تقَت عنيِح$: اهولُقَ
البإناء من خ: ةرمطبخ فيه اللحمزف ي.  
  . اإلتيان بهبلَ طَ:أي: #اٍمعطَا ِبعدفَ$: اهولُقَ
  .امعى الطَّلَم به عدؤتي ما األدم هو: م البيتدم من أُدبز وأُخ ِبيأِتفَ
  .استفهام تقريري: #ةَمرب الْر أَملَأَ$: هولُقَ

  .احمبه لَلَى طَلَليل عا دذَ ه:حمفيها لَ
  ج النِبي    لعلمي أنَّ   : أي :   منه  ك عم طْا أن ن    رهن  كَ فَ ،ةَ رير ى ب  لَ به ع   قد صحم ت   لك لَ  ذَ

ال يأكل الصةقَد. 
هولَ عيها صةقَد،وه منها لَو نا هةدي :الصقَدة هو معطيه العبد لطلب الثَّا ياب و
اب من وا الثَّه ِباودقص أو م،ا التآلفه ِباودقصة فهي قد تكون مديها الْ أم،من اهللا
  .أةافَكَما الْه ِباودقص أو م،اهللا

عتقه إرثه منه إذا أ نى ملَعتق عمالْمن  الُءالو: # قتع أَنم ِلُءالَ وا الْمنِإ$: هولُقَ
  .يءا ال يفصله شرعي وارتباطه به ارتباطًا ش،بس له وارث من الننكُ يملَ

J ْالمعنى اإلجياِلم : 
أخربت عأنَّ ل ةُائشِفي ب ةَريرنن ثالث س:  

كَ:ىة األولَالسن ونها خيرقَت ِفي الباء مع زأو الْ،اوجه خوج من عصمته  ر
  .ةرملوك وهي حمهو لكونه 

جهي ِفي قوله : ة الثانيةوالسن :$هولَ عيها صةٌقَدلَ وا ِمننهِدا هةٌي#.وه أنَّو ا   م
تصدقسكني فَِمى الْلَ به عأهد؛ إلَى صديقهاهِن جاز للغي أن يأكل من الصة قَد
  .اة من الفقريهدمالْ
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J ْفقه الديثح: 
 ثالثة أحكام :أي. #ٍنن سثُالَ ثَةَيرِر ِفي بتانكَ$: لة ائشول عقَ: أوالً

شةرعي،ذَ ها إجتبعته بالتفصيلأال م.  
اثاني :يوِلذ من قَؤخاه :$خيرتلَ عى زِجوأي.#اه :خ ي؛ت فيهربد  لكونه ع
وهي حةر.  
  أنَّو وه،ور من أهل العلممهجديث الْحا الْذَى هضقت إلَى مبهذَ: اثالثً

أ إذا ةَاألملَانَ كَ؛حت عبدعتقت وهي ت ِخا الْهار بيقَني الباء تحته وعمهد.   
ارابع :ا القَذَهى أنَّلَول بناًء عز وجب انَ كَةَريرا وهعبد واجح الر،اَء وقد ج 

 كَأَني أَنظُر ِإلَيِه ، مِغيثٌ:أَنَّ زوج بِريرةَ كَانَ عبدا يقَالُ لَه$: بعن ابِن عباٍس 
دِكي وبا يلْفَهخ طُوفِتِهييلَى ِلحِسيلُ عت هوعم، ِبياٍسج فَقَالَ النِلعب : اسبا عي، 

 .لَو راجعِتِه :ج فَقَالَ النِبي !؟ وِمن بغِض بِريرةَ مِغيثًا،أَال تعجب ِمن حب مِغيٍث بِريرةَ
ولَ اهللا:قَالَتسا رِني، يرأما أَ : قَالَ؟ تمِإنفَعا أَشن.ةَ ِلي ِفيِه: قَالَتاجال ح #

)١( . 
خذَ: اامسهبنيفَ أبو حة إلَى ووب التخيريج،س انَاء كَوالز الذي وج 
عتقت تحته حارا أو عبد،وِن التخيري بكَلَلَّ وعا لَهمكُ يلَن ا خيار حني النكاحه، 

فَ؛ت نفسهاكَلَوعندما عتقت م وجأن ب تخيفَ،ر جعلة التخيري كَلَع ونهت كَلَا م
  .نفسها

                                                           

 والترمذي ِفي ،)٥٢٨٣( رقم ،ةَريروج ب ِفي زالنِبية اعفَ ش: باب،البخاري ِفي كتاب الطالق) ١(
كتاب  والنسائي ِفي     ،)١١٥٦( رقم  ،وجا ز ه لَرأة تعتق و  م ِفي الْ  اَءا ج  م: باب ،كتاب الرضاع 

ِفي    وأبو داود  ،)٥٤١٧( رقم   ،كمحوم قبل فصل الْ صاكم للخ حة الْاع فَ ش: باب،اةضاب القُ آد
 هاج وابن م،)٢٢٣١( رقم ، أو عبدرحت حملوكة تعتق وهي تم ِفي الْ: باب،كتاب الطالق
رمي  اوالد ،)٢٥٤٢( د رقم   موأح  )  ٢٠٧٥( رقم   ، خيار األمة إذا عتقت      : باب ،القِفي كتاب الطَّ   

 .)٢٢٩٢( رقم ،حت العبد فتعتقة تكون تخيري األم ِفي ت: باب،ِفي كتاب الطالق
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ساادس :ذه الْوهأسملة من مالف بني الِْخائل الْسحنفية الثالثةة واألئم، 
 .ا نظائر كثريةهولَ

اسابع :أنه أهدي لَ:ة الثانيةالسن ا لَهحم من الصةقَد،جي ِب والنم حم عليه ر
أكل الصلَ فَ،ةقَدما دلَ وطَلَخالطَّب ِت أُ؛امعِبي بز وأُخم من أُدالَقَ فَ،م البيتد :

 الَقَ فَ.ةَيرِرى بلَ عِه ِبقدص تمح لَكِل ذَنِكلَ و،ىلَ ب:واالُ قَ؟اِرى النلَ عةَمرب الْر أَملَأَ$
 ِبيجالن: هولَ عيها صةٌقَد،لَ وا ِمننهِدا هةٌي#.فيؤخذ منه أنه إذا ت صدقى الفقريلَ ع، 

فأهدى من تلك الصقَداانَ كَ؛يِنة إلَى الغذلك جائز .  
اثامن :ِبي  أزواج ى أنَّلَأخذ منه عجالنليسوا من آله الذين ت يهم لَحرم ع

الصوهو أنَّ: وذلك باستنباط،ةقَد ب ريراَءة جت باللحم إلَى ع؛ل ةَائشألن أهل م ه
  .جالنِبي خالف ة ِبقَد أن تأكل من تلك الصةَائشوز لعجى أنه يلَ علَّد فَ،بيت

اتاسع :يؤخذ منه جواز تاول طَنعظنة رضاهديق ام الصبدون استئذان ِلم 
  .ن ذلكا عهسألَبل أن ي قَ.#ةٌيِدا ههنا ِمن لَوهو$:  لقوله؛وطيب نفسه
أنَّ: اعاشريَء الشا آخر بنية الْ قد يأخذ حكمِبي  انَ إذ كَ؛تأولمجالن 
اعتربه هفَ،ةدي صاركم الْ له حهوإن لَ،ةدي تتكلم بذلكم .  
 أنه يكره جونه عنه معلَا يم ِلجالنِبي  إلطعام مهاهيتر كَأنَّ: رشادي عحالْ
 .ع منهمن وي،ذلك

اك تسويغ  ن هانَسوغ إذا كَمكم الْح الْنيبم أن ياِلأنه ينبغي للع: رشي عثاِنال
بيح الْيموعمن،فإنه ي لَجب عاِلى العِهظْم أن يرهحت ى يتبيبذلك الْن كمح :$هو 
لَعيها صةٌقَد،و هلَو ا ِمننهِدا هةٌي#.  

الثالث عالْأنَّ: رش هدية جةٌائزوأهل بيتهجي ِب للن ،وم منوعلَ عيهم الصة قَد
 .ة خالفوعيطَة التقَدي الص وِف،ة باتفاقوضفرمالْ
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  الرابع ع رش :   لَإنكاره عن اشترط الوالء لنفسه مع اقتضاء الثَّ       ى مج  الَقَ فَ،ن م : 
$ِرقطَى الْوأَع نالَء ِلمفَِإنَّ الْو#

)١( . 
 همكْ حانَ ولذا كَ؛عتقمعِتق والْمالوالء ارتباط شرعي بني الْ: رشامس عخالْ
أنه ال ياعب،وال ي بوه،وال ي ل عن الْقَنتعِتق ِبمالح. 

السادس عرش :يذ من قولهؤخ :$ِإونا الْمِلُءالَو مأَن عتأنه ال يرث أحد .#ق 
صبون تعمالْ وهم العصبة  ،عِتق وورثته موذلك حصر ِفي الْ  ، بالوالء خارج النسب إالَّ 

  . وباهللا التوفيق،بأنفسهم
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ا    م:باب ،ائضر ي كتاب الفَوِف، )٢٥٣٦( رقم ،تهبالء وِه بيع الو: باب،البخاري ِفي كتاب العتق) ١(
ي رث الن سائي ِفي      والن ،)٦٧٥٨(  إذا أسلم على يديه رقم        :ي باب  وفِ )٦٧٦٠( رقم   ،اء من الوالء  س

 البيع     : باب،ي كتاب البيوع  وفِ  ، )٣٤٤٩( رقم   ،ة تعتق وزوجها حر    خيار األم   : باب،كتاب الطالق 
 .)٢٥٢٢٩( د رقم  م وأح ، )٤٦٤٢(  رقم  ،يكون فيه الشرط  
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اح ِفي اللغةكَالن :م والتداخلهو الض.  
  :عنينيى ملَق عطلَرع يي الشوِف
 وتكون ،لجرأة بالرمقد الذي به ترتبط الْى العلَق عطلَأنه ي: ى األولعنمالْ

داخلة ِفي عصمته دوالًخم عنا كَويدخول الشيء ِفي الشيء دوالًخا حسي . 
ى لَرج ِفي الفرج عطء الذي هو إدخال الفَى الولَق عطلَأنه ي: يى الثاِنعنموالْ

ذ الْذُّلَجهة التموقَ،احب ضلَ وطَ،رطَاء الودلَب الو.  
 أو ، هل هو الوطء:قيقيحى الْعنمختلف ِفي الْ لكن م،انالزمتن ماعنيمالْفَ

  ؟العقد
ة ِفي قيقَ هو ح:طء وطريقًا إليه قال إلَى الوقد سبيالً العون إلَى كَرظَ ننمفَ

قدالع،وم نظَ نإلَى أنَّر هو غَطَء الو اية ما يقصاحكَد من الن،وكل م حصل ا ي
 ،ائلسا إلَى ذلك هي وهر وممة والعقد والْطبِخثرة فيه كالْؤممن األسباب الْ

هو الُْءطْوالو مه حقيقة ِفي الوطء إن:ود قالقص،وم جقداز ِفي الع.  
أمكْا حمفَ:ه هالْو مشرويزيد االستحباب إلَى أن يبلغ ،ة واالستحبابوعي 

ة الْالسنؤكَّمةد ،فَ،ى للجنسني عنهال غن الرل ال يتم حاله وال تطيب له الْجحاة ي
وج  بالزاة إالَّيحا الْهتطمئن وال تطيب لَرأة أيضا ال م والْ،ةحاِلة الصوج بالزإالَّ

حاِلالص . 



  > ��������د��������א����م
١٧٣ 

 ور ال يكون إالَّمهجوب عند الْج ولكن الو،وبج إلَى الووم قَبهوقد ذَ
لَعى منخ افلَ عوذلك أنَّ،وع ِفي الزناقُى نفسه من الو كَ النأمر مطلوب اح 
  .مدقَا تمكَ
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]٢٩٥[ع نع ِدب ِناهللا بم سلَالَقَ: الَ قَوٍدع نا رج اهللا ولُس :$يا معشر 
الشاِبب،ِن ماس طَتِماع كُنالْم لْ فَةَاَءبيتزوِإ فَ؛جنغَ أَهلْ ِلضبِرص،أَ وحصفَلْ ِلنِجر،و ملَن م 
يسِطتفَع لَعِبِهي الصِإ فَ؛ِمونلَه ِوه اٌءج# . 

<|†�Ö] 

J موع الْوضالْ: ديثحثُّحلَ عاحكَى الن. 
J ْالمفراتد: 
مالْ: رعشعشر هم قَمجمعهم وصف واحدوم ي. 

بابوالش :هم الذين يجمعهم ها وصف واحدن،طلَ ويلَق عى منإلَى غَلَ ب 
صلَأن يثالث وثالثني إلَى : وقيل،ى القول األصحلَ إلَى األربعني ع،وهو م نتى ه
بابالش.  

الْ: ةاَءالبماد ِبرهأو استطاعته استطاعة ذَ ،اح أو تكاليفهكَا الن هاتي،وال ش ك 
ة اتية ذَدراج قُون الزؤى ملَادرين ع بالتزوج إذا كانوا قَباب الشر أمج ارع الشأنَّ
ومةالي . 

 بهد ذَقَا فَذَى هلَ وع،وبجضي الوقت واألمر ي،ا أمرذَه: #جوزتيلْفَ$: هولُقَ
 قة ِفي حلوا النكاح سنع وج،ابجا أمر إرشاد ال أمر إين األمر هور إلَى أنَّمهجالْ

الرجفَ،يهلَل القادر ع إن خشي بتركه الزنا فعله واجوب.  
 واالستطاعة ،اليةما االستطاعة الْن النفي همعي: #عِطتس يم لَنمو$: هولُقَ

  .ةاتيالذَّ
  . ليكثر منه:أي :#ِموالص ِبِهيلَعفَ$: هولُقَ
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ة حاِمجالْة  غب من وطئة الر   ففِّخ ود أنه ي  قصم والْ ، تعليلية   "الفاء  ":  اءٌ  ج وِ ه لَ ه إنفَ
  . اهللامروع فيما حقُوت بالعبد إلَى الا أدم ربالَِّتيفيه 

J ْالمعنى اإلجياِلم : 
يِبي  ثُّحالذين عندهم القُجالن ة الذَّدرة والقُاتية الْدراليةم،ي ثُّحهى لَم ع
فعل الزاجو،وم لَن مي ؛طع ذلكستوليلزم االستعفاف،وم فليكثر من الص ، 

ه وليسأل ربTأن ي عصممن الوقوع ِفه ناي طائلة الز . 
J ْفقه الديثح: 
 ليكون  ؛يهلَة عدر قُه لَنماح ِلكَديث استحباب النحا الْذَذ من هؤخي: أوالً

ذلك عا له علَونى تجنناب الز،قُ والووع فيما حراهللا م T،س ذلك انَاء كَو 
أو ما أشبه ذلك،معبالنظر أو الس .  
اختلف أه: اثانيل العلم ِفي حهل هو واجب :احكَكم الن،أو سن ة مكَّؤ؟ةد  

 هو هلَّع اهللا لَمروع فيما حقُى نفسه الولَ عاف خنى ملَوب عج بالوولُوالقَ
  .األقرب

ة ة قوظن الذين هم م،باب الشرشعاب مطَِخا الْذَه ِبجالنِبي  صخ: ثالثًا
الشِتيالَّة هورب ما حلَمت الشاب أو الشابلَة عقُى الووع فيما حراهللا م � . 

اح اإلكثار من كَن النؤطع مست يم لَنمة ِلوبز عالج العجالنِبي  لَعج: رابعا
ومالص،ذَ وها العالج عالج نبنَّإ حيث ؛ عظيمويالص ومي فِّخف قوة الشةهو، 

ويى طَلَحمل العبد عة اهللا اع�،فيغرس فيه خليقة الت الَِّتيى قوي تلَّغِبب هى لَا ع
نزعات النفس ونغَزان لقلة الطَّيطَات الشعام والشويكثر للعبد الْ،ابر حسات ن

  .ا أحسنه من عالج وأحكمهم فَ،ا إلَى اهللاهب ِبرقَت يالَِّتي
اخِبي رشاد إ: امسجالنإلَى الز اج ِلوملَن يه استطاعة إرشاد إلَى أسباب لَه ع
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 ، عنده االستقرار النفسيلَص ح؛جوزل إذا تج الرإنَّ فَ،ري واستقرار النفسخالْ
وتمبينهما الت بني الزوجني:أي-اون ع -ى الْلَ التعاون عمالَِّتيح اِلصي ستِبونَعين ا ه
لَعى أداء الوفَ،اتاجب الرجونُكُل ياكف ميِفي بيته بالز الَِّتية وجا  تعمل له م

ة كفيرأة تكون مم والْ،افعنهيئته للم وت، وتنظيف للبيت،ابرام وشعيصلحه من طَ
ي ذلك من الْ وِف،حصيل الرزقبزوجها ِفي تري ما اهللا به عليمخ.  
وتِنفُوال يه الْذي ِفي همناسة أن ألفت النظر إلَى الْبمؤتر اإلجرامي الذي م

قَعداليهود والنصارىه ،ي ونَقصدبه م حاربة التزج الْومركِّب،وي شجونَعى لَ فيه ع
العزةوب،قَ ويرونَرى الْلَ فيه التشجيع عمارس الْدمودراسة التثقيف ،ةلطَخت 
ى شفَستم الْناو عتات بقيم رخيصة ي  ي شفَ ست وا فيه فتح مرر وقَ،هموِل قَنسي حسب ِجالْ

ورهم،  رشسلمني من م اهللا الْاذَ وأع، فحسبنا اهللا عليهم،جرمني على اإلجهاضممع الْ
إنهم دعاة إلَى الشر،ى انتشار الفَإلَ وفَ،احشو يهم لَلَعائن اهللاع.  

ى لَوا ععجشابل ذلك أن يقَسلمني ِفي ممى الْلَاجب ع الونَّإ فَ:ةملَجوبالْ
الزاج الْومكِّبر بتخفيف مؤنة الزكَ، ج  ألمر نبيهم امتثاالً؛اج وتيسري أسبابهوا م

 ؛ تزوجوا الْودود الْولُود $ : قَالَج اهللا ولَس رنَّ أَ:�ِفي حديث معِقِل بن يسار 
فَِإنِبكُم كَاِثري مماُألم #

  . وباهللا التوفيق.)١(
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)١ (رواهأبو داود ِفي س باب،نه ِفي كتاب النكاحن :النهي عن تزويج م لَن رقم ، يلد من النساءم 
)٢٠٥٠( ، ور و اه  برقم  هحيحان ِفي ص    ابن حب )وأخرجه الْ   ،)٤٠٥٧،  ٤٠٥٦  اكم ِفي الْ   ح م ست ك   در
١٣٢٥٣( وسنن البيهقي رقم ،)٢٦٨٥(الصحيحني رقم ى لَع(،وأح مد بن حل برقم نب)١٢٦٤٠ ،

والْحديث ، )٣٢٢٧(قيم رقم   تزويج العةُاهير كَ: باب، والنسائي ِفي كتاب النكاح  ،)١٣٦٠٤
 .صححه األلباِني
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]٢٩٦[ع أَن ِسنِن بنَّأَ$: � ٍكاِل ما ِمفَ نرأَن صاِبح  ِبيجالنوا لُأَ س
 الَقَ و.اَءس النجوزت أَ الَ:مهضع بالَقَ؟ فَر ِفي السِهِلم عن عجالنِبي  اجوزأَ
بعضهاللَّلُ آكُ الَ:م حم.الَقَ وب عضهأَ الَ:م نامى ِفلَ عفَ.اٍشر ِل ذَغَلَبك  ِبيجالن، 
 ومصأَ و،امنأَي ولِّصي أُنِكلَو! ؟اذَوا كَالُ قَاٍموقْ أَالُا بم: الَقَ و،ِهيلَى عنثْأَ اهللا ودِمحفَ
ِطفْأُور،أَ وتزواج لنفَ،اَءس منِغ ربع نس لَي فَِتنيِمس ين# . 

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح :لَاإلنكار عى مندعوا إلَى الر هبة بنوع من التأويلن، 
 -اءفَج هي التوسط بني الترهنب والْالَِّتي-ته نن س عبِغ رن م أنَّجالنِبي وإخبار 

منر فإنه ؛ عنهاغب لَقد سطريقًا غري طريقهك ،ة غري سنته واتبع سن. 
J ْالمفراتد: 

  .اتهوج زنه: ج النِبيأزواج 
عن عمله ِفي السأي: ر:الع مل الذي يعمِفي بيتهله .  
  .ةوعشرمة الْذَّى اللَّلَ للعبادة عتفضيالً: اَءس النجو ال أتز:مهعض بالَقَ
  .اهاِتوهعض شنعا للنفس عن ب م:مح اللَّلُ آكُ الَ:مهعض بلَاوقَ
  .اهيةفَافيا عن الرجي تعِن ي:اٍشر ِفىلَ عامن أَ الَ:مهعض بالَوقَ
  . أخرب به:أي: جالنِبي غ ذلك لَبفَ
ا مى اهللا ِبلَثناء عمد اهللا والحأ ِبدب فَ،طيبا خام قَ:أي: ى عليه اهللا وأثنمدحفَ
  .يستحق
الَقَو:م الُا بام أقو :هالُقَذه عبارة تى من لَ ِفي إنكار ما قصد به الستر ع

  .عمله
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  .مدقَا ت م:يعِني: قالوا كذا
 ،ةاحا من الرهظَّ وأعطي نفسي ح،ي ربقح أقوم ِب:أي: ي وأناملِّي أصكنلَ

ومعذلك أص وأفطروم ،وأت زوجالن اَءس.  
بته  ح م:ة فيهغب والر، تركه:يءة عن الشغبالر: #يِتن سن عبِغ رنمفَ$: هولُقَ

  .د فيهاه وز،اهة ترك لَة عن السنغب والر،وفعله
ة ادالعبط ِفي سوي ِفي اتباع التِتريقَى طَلَ عيس لَ:يعِني: #ين ِمسيلَفَ$: هولُقَ

  .ولُاء والغفَجبني الْ
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
شةُريعاهللا و طٌسو والْلُ بني الغاءفَج،ِه واالنماك ِفي العبادة واللهوفلَة والغ، 

فهي تضعاألمور م وااضعه،ظُ عبادة هللا وطاعة له مع إعطاء النفس حا من وظه
ا   ماِلمع اَألنوا ِمفُلَاكْ$ :جالنِبي  الَ وقد قَ، استمرار العبادةىلَة ععينمات الْاحبمالْ
اهللا الَنَِّإ فَ؛ونَيقُِطت ي لُّمح تى ت١(#والُّم(.  

  .)٢(#ىقَبا أَره ظَالَ و،عطَا قَرفَ س الَتبنم الْنَِّإفَ$ :ديث اآلخرحي الْوِف
                                                           

)١ (روأاه بو دباب،الةاود ِفي كتاب الص :م ا يؤمبرقم ،الةر به من القصد ِفي الص )١٣٦٨(، 
 ه اجم وابن ،)٧٦٢( برقم ،ةتر بينه وبني اإلمام سونُكُلي يصم الْ: باب،والنسائي ِفي كتاب القبلة 

الْ: باب،هدبنحوه ِفي كتاب الز مداوملَة عى الع٢٦٠( بنحوه برقم  ومالك،)٤٢٤٠( رقم ،لم(، 
 .  والْحديث صححه األلباِني    .)٧٨٥(اه رقم   عنم ومسلم بِ  ، )١١٥١، ٤٣( وأصله ِفي البخاري برقم    

  ينا الدذَ هنَِّإ$ :الَ أنه قَجول اهللا س عن ر،قطعة من حديث عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص) ٢(
ِتميأَ فَ،نقٍ فِْر ِبيِه ِفلْغِ ولَى تبغض إِ الَ وِسفْ نِعك  بةَادر بالْنَِّإ فَ ؛ك من بالَت فَ سطَا قَرع،ظَالَ و  ه ا   ر
 اهو ر.#اد غَوتم ينْى أَشخ ا يرذَ ح رذَاحا و،دب أَوتم ين لَ نْ  أَنظُ يٍئِرما لَم  علْماع فَ،ىقَبأَ

 من طريق    وورد   ).٢٤٨٠(سلة الضعيفة رقم     ، وِفي السل    )٤٥٢١(رقم  "  السنن الكربى   "البيهقي ِفي   
لأللباِني   " ضعيف الْجامع الصغري"وِفي  ،)٤٥٢٠( برقم  #أرضا$ :#سفرا $ بدل   مختصرا جابر أيضا 

 .من رواية جابر أيضا) ١١٤٧(الشهاب رقم د سن ِفي مدر وو، )٢٠٢٢( برقم -رِحمه اهللا -
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كُوبذلك يولَ، اهللاى عبادةون العبد قد أد مي وظَظُحرم نفسه حا من ه
الراحذ الْذُّلَة والتماحب.  

J ْفقه الديثح: 
 ﴿ : ى الَي ذلك قوله تع   وِف،اء  فَجو والْ لُ بني الغ طٌس  اهللا وةَريع  شأنَّ:  أوالً

  .]١٤٣:البقرة[ ﴾  
ل ِفي اهسا بني الت وم،ولُالغة ونهبائع اهللا ما بني الررة بينة ِفي شطيسالو: ثانيا

وق اهللا والْقُحفَجاء عانه، إنَّثُم م ذهبة والْ أهل السنجماعة وِفي باب طٌس 
األسمفَ اء والص  ي باب القَ  وِف،عطيل والتشبيه    ات بني التد ر وبالْ بني القائلني  طٌس رب  ج

  . شيءلِّ ِفي كُطٌس اهللا وةَريع ش التأمل أنَّن عنديبتا يذَكَ وه،ردوالنافني للقَ
ته أن  ألمجالنِبي ا هرروقَ، جه  لنبيTا اهللا هرر قَالَِّتية  السنأنَّ: ثالثًا

تؤدا ونفالًوق اهللا فَقُى حرض،وأن ي وظَظُعطي نفسه حهذ الْذُّلَا من التماح ِفي ب
ا من دون ه ربقح وأخذ النفس ِب،اكح والنوم واليقظةنموالْارب شمآكل والْمالْ

تشديد عليها وال تغليب لشواِتههى تلهو ِبا حتهوق اهللا قُا عن حT . 
ى  لَ تتطلبها النفس عالَِّتيات احبمذذ بالْلَديث تفضيل للتحا الْذَِفي ه: رابعا

ا ذَه وِل؛ي بالعبد إلَى االنقطاع والضعف ِفي األخريدؤا تم ربالَِّتينوافل العبادات 
ِفي الْاَءج لِّكُ ِلنَِّإفَ$ :ديثحِشٍداِب ع ةًر،ِشلِّكُِل و فٍَةر تِإ فَ،ةًرا ِإملَى سٍةن،ِإ ولَى ا ِإم
 دقَ فَكِل ذَِريلَى غَ ِإهترت فَتان كَنم و،ىدت اهِدقَ فٍَةنلَى س ِإهترت فَتان كَنم فَ،ٍةعدِب
لَه١(#ك(.  

 . )٢(#رِطفْأَ ومص و،من ومقُ$ :اهللا بن عمرو  لعبدج الَوقد قَ
                                                           

)١ (رود اإلمام اهمبرقم أح )٦٤٧٧ .( 

)٢ (رواهباب،حيحه ِفي كتاب األدب البخاري ِفي ص :ح رقم ، الضيفق )ومسلم ِفي ،)٦١٣٤ 
= 
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 نرباسا ِفي حياته خذهت وي، بهلَعمق الذي ينبغي للمسلم أن يحا هو الْذَهفَ
إذا وجدمن نفسه ض عفًا عن العمل شدا إليهه،ذَ وأخهوإذا ،ى تذل وتلنيا به حت 

وجدفليحد من غُ؛ إلَى كثرة العبادةيالً من نفسه م لواائه،وقد ت ماهللا بن  ى عبدن
 ِفي التخفيف عن نفسه من كثرة ج أطاع رسول اهللا انَ أن لو كَبعمرو 
  .العبادة
اخضلَ فَأنَّ: امسالسن ة أعلى وأفضل من نولو أن،افل العباداتو ئي أنَّه ر 

العفَ؛ فيها قليللَم متةُابعالسن ة خيلِّ من كُرع مل يخروباهللا التوفيق، عنهاج  . 
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= 

باب،ومكتاب الص :النهي عن ص هر ِلوم الدمنت ضوأبو داود ِفي ،)١١٥٩( برقم ،ر بهر 
باب،ومكتاب الص :ِفي ص اوم الد٢٤٢٧( رقم ،هر تطوع(،باب،يام والنسائي ِفي الص : 

٢٤٠١، ٢٣٩١، ٢٣٩٠( رقم ،وم يوم وإفطار يومص(،وأح د برقم م)٦٧٦١، ٦٧٦٠(، 
 .)٢٧٠٠، ٢٦٩٨(والسنن الكربى للبيهقي رقم 
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]٢٩٧[ع ن س ِدع بِ  أَ ِن بالَ قَ� اصٍ قَّ ي و : $رد ر ج  اهللا  ولُسلَ  ع ثْى ع انَ منِ  ب 
ظْموٍنعالت بلَت،لَ ولَنَِذ أَو هالخ تصيان#.  

<|†�Ö] 

J موع الْوضكَ: ديثحر ةُ اه  كَ  ترك الن  اح ز        ا للرا فيه واتباعهد هبالَِّتي ة  ن كَ لَ سا   ه
 .  الكتاببعض أهل 
J ْالمفراتد: 
بتلالت :وقد ذَ،اح من أجل االنقطاع للعبادةكَهو ترك الن اهللا م T  أهل 

ى ذلكلَالكتاب ع . 
  .اج للعبادة   و  النقطاعها عن الز     ؛ البتول   :-الم عليها الس   -م  ري م لِ نه قيل  مِ  و:قوله  

 رعهم مثلُائزا ِفي ش جانَ وكَ،ا لذلكها أمهترذَانت ن كَمري م إنَّ:وأقول
اذَه،أم ا شد ة ريعمحلَ فَجمفيها ذلكيس .  

  .اج غري عليا النقطاعها عن األزو إم؛ البتول:ةاطم قيل لفَ:وقوله
ل جت برجوز تنل م بل كَ،اذَا امتياز ِفي هه لَيس ولَ،ا ال ينبغيذَ ه:وأقول

  .واحد وماتت عنده فهي كذلك
  .رفسن والشحا ِفي الْهِتاظريأو النقطاعها عن ن

 ولكن لشرفها ِفي نسبتها إلَى أبيها ،ةدحمببا للمسن ال يكون سح الْ:أقول
-لَصواتاهللا وس المعليه وعليهاه -.  

عون ِفي ظ بن مانَثم لعجالنِبي  لو أذن :أي: #انيصت الخه لَنَِذ أَولَو$: هولُقَ
  . ِفي االنقطاع للعبادةةًغب الختصينا ر؛ذلك
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J ْالمعنى اإلجياِلم : 
  ظنوا أنَّ، فيهاةغبم ِفي العبادة وره رجال لَهم نجالنِبي  من أصحاب انَكَ

التزوج مِجة عن العبادة والْلَشغاد ِفي سبيل اهللاه،ى ذلك رغبوا ِفي لَ وبناًء ع
  وأخربهم أنَّ،جالنِبي م هعنم فَ،اتاحبم وترك االشتغال بالْ،االنقطاع للعبادة

جنته اتباع سخري من الت بتل والرهبةن.  
J ْفقه الديثح: 
ى سبيل لَبتل ع اهللا التركَ وقد ذَ،بتلديث ذم التحا الْذَذ من هؤخي: أوالً

     ﴿ :ج لنبيه الَ حيث قَ"زملمالْ" به ِفي سورة ردح وأممالْ
اك نل ههفَ .]٨-١:زملمالْ[ ﴾     ﴿:  إلَى أن قال﴾  
معارضة بني ما أمبه القرآن الكَر مري،وبني الت بتل الذي ن؟ةهي عنه ِفي السن  

 اهللا به هو االنقطاع ربتل الذي أم التنَّإ إذ ؛ةضارع ال م:وابجالْ: وأقول
إلَى اهللا بالقلب من الدا وعالئقها ِفي أوقات العبادة عند أداء الفَنيائض ِفي إقامة ر

الة الْالصمفروضا مة وقيام الليل انقطاعؤا حتى قتيعبادتهتم ،ورب نَّإ :ا قيلم 
بتل الْالتمراد ِفي اآلية هو االنقطاع عن الدنيا مع مبرِتاشفَ،اه كُيا نقَون بقلبه مطع

عنها غري مِباٍلب اه،بل ه وم ى اهللا لَقبل عTيستعملها فيما أم اهللار ،وي جتا  نبه
ويبتعد عنهدينت بنقص من اَءا إذا هي ج.  
ا التبتل الْأمفهو ترك التزوج واالنقطاع للعبادة كَ:نهي عنهم يفعله انَا كَم 

الرانهب،ا هو القول الْذَ هفَ،ق فيما أرىح شد  ةُريعمحجمت لتعطي النفس اَء ج
وظَظُحا باعتداله،حت ى ينَّإ إذ ؛ التوازن ِفي أعمال العبدتمالر هبانَ كَالَِّتية ن 
يلُفعها أهل الكتاب مذمألنَّ؛ةوم أص حابا تركوا الْهمباتاح،وش ددى لَوا ع

  . وباهللا التوفيق، يأمرهم اهللا بهمأنفسهم تشديدا لَ
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ي إلَى دؤ وكذلك أيضا ما ي،ازهوم جدم االختصاء وعحريذ منه تؤخي: ثانيا
نعه من ل ومجة الركَر تقطع حالَِّتي كاإلبر ،ةجلَاعمصي بالْختممثل حالة الْ

معاشرة الناءس.  
  .ى عنهه ونT اهللا همع الذي ذَطُّنبتل من الت التأنَّ: اثالثً
 ؛ول األوالد وتكثريهمصج وحوز بالتجالنِبي  رابل ذلك أمقَي موِف: رابعا

ليكثر مني عبوحده  اهللاد،د ة  وتكثر أممحج لقوله ؛جم :$تزووا الْجودود 
  .)١(#ِةاميِق الْمو ياَءيِبن اَألراِثكَي منِإ فَ؛ودلُوالْ

اخإنَّ: امساَء االختصخ رعن السنن الكَوج الَِّتية ونيأر ادا اهللا من عبادهه، 
وك ِللُوسمالك الْسمرفني الْنحمشدلَدين عى أنفسهم بغري حوباهللا التوفيق،ق . 

اسادس :ومن ذلك بعض ما يعمله بعض أصحاب التوف من ترك الطَّصام اللذيذع، 
أو ترك بعض الشهالَِّتيات وي اج إليها العبدحت،وي رى أنَّور الًجاس فرقد "ه م

 . الفالوذج:ال لهقَاما لذيذًا يع طَن البصري وهو يأكلسحى الْلَ علَخ د"السبخي
 ، لعاب النحل:نسح الْالَقَ فَ. يأكلهن وال أحب م، ال آكله:الَقَ فَ.ملُ ه: لهالَقَفَ

حب  يانَأنه كَ جالنِبي  عن اَء وقد ج،من البقر هل يعيبه مسلم مع س،بلباب الرب
 تلَِعج و،يبالطِّ واُءس الن:ماكُين دن ِميلَ ِإببا حمنِإ$ :ج الَ وقَ،لسى والعلوحالْ
  .)٢(#ِةالَي ِفي الصِني عةُرقُ

ر واللحم فَ ِفي سجر إذا خ"الفالوذج"حمل معه فيان الثوري ي سانَوكَ
طية البد مالْ وإن البدن كَ،ة إذا أحسن إليها عملتاب الدإنَّ" : ويقول،شويمالْ
  . وباهللا التوفيق، وكذلك البدن البد من االهتمام به:ي يعِن".فلَعا من هلَ

                                                           

)١ (سبقت خريجانظر ه ،)١٧٦ص.( 
)٢ (نن البيهقي الكربى رقم س)١٣٢٣٢(،  غري لأللباِني برقمامع الصوِفي صحيح الْج)٣١٢٤(. 
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]٢٩٨[ع أُن مِب حِب )١(ةَيبِب أَِتنفْي سأَل انَي نالَا قَهت :$يا راهللاولَس ، 
ِكانأُح ي ِبِتخنِب أَتفْي سأَ :الَقَ فَ.انَيوِحتبيِل ذَنلْقُ فَ؟كت:ن علَ،م سلَت ك 
 .ي ِللُِّح ي الَكِل ذَنَِّإ :جالنِبي  الَقَ فَ.يِتخ أٍُريي ِفي خِنكَار شن مبحأَ و،ٍةيِلخمِب
 :تلْ قُ؟ةَملَ سم أُتنِب :الَ قَ.ةَملَي سِب أَتن ِبحِكن تنْ أَيدِر تكن أَثُدحا ننِإ فَ:تلْقُ
نع لَ  :الَ قَ  فَ.مو  أن ا لَهم كُ تن بِ  ري ِفي حِ ِتيب ِرجي م لَّا حإِ ،ي لِ ت  نا الَ هب ي ِمخِ  أَةُنن الرض ِةاع، 
 .  نكُاِتوخ أَالَ ونكُاِتن بيلَ عنضِرع تالَ فَ،ةُبيو ثُةَملَا سبأَي وِنتعضرأَ

،   ج النِبي     تِ عضرأَ ا فَ ه قَتع  أَ بٍ هو لَ ب أَ انَ  كَ ،بٍ هي لَ ِب ألَ ةٌالَو م ةُ بيو ثُ و : ةُ ور ع الَقَ
 :ٍبهو لَب أَالَ قَ؟يتِقا لَاذَ م:ه لَالَ قَ،ٍةيب ِحرش ِبِهِله أَضع بهيِر أٍُبهو لَب أَاتا مملَفَ
  .#ةَبيوي ثُِتاقَتِع ِبِهِذ ِفي هيتِقي سن أَري غَ،راي خمكُدع بقلْ أَملَ

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح :تم الْحريمع بني األخواتج،وت حرياألخ بائب وبنات م الر
من الراعض. 
J ْالمفراتد: 

تقول أمح إ$: ةَبيبنالَا قَهت لرج ول اهللاس: يا را ، اهللاولَسِكنأُح ي ِبِتخنِبأَ تفْي سانَي. 
                                                           

 ،حشاهللا بن ج ا عبيدوجهة مع زشبحت إلَى الْراج ه،انفيي سملة بنت أِبهي ر: أم حبيبة  )١(
و بن رم عجالنِبي  فأرسل ،ةانيصرى النلَ عات مثُم ،اهوج زرصنة تشبحلوا إلَى الْصا وملَفَ

أمية الضمري إلَى الناشي ملك الْجحبشفَ،جي ِبة ليخطبها للن طَخبهفَيه لَا عقَعِبد ا خالد بن ه
 جالنِبي  وهي أكثر امرأة من أزواج ، وأمهرها النجاشي أربعمائة دينار،سعيد بن العاص

لي حن من األثاث واألطياب والْمريا ِفي ذلك الزثر كبعتاز يهجا ِبهزه وج،ا القدرذَهأمهرت ِب
 : وقيل، سنة تسع وأربعني: وقيل، أو أربع وأربعني،ربعنيأو توفيت سنة اثنتني ،وغري ذلك

النجمي (.مسنيسنة خ.( 
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رأة م الْاء أنَّسة الناد من ع ألنَّ؛لبا الطَّذَ هجالنِبي استغرب : #كِل ذَنيبِحتو أَ:الَقَ
ال ترضى أن ينكح زوجها ضلَةًر هى ولو كانت قريبةا حت.  

 ،ةرة من ضوكَتر وال م،ة بكردنفَم ِبتس لَ:أي: #ٍةيِلخم ِبك لَتسلَ$: اهولُقَ
  .يري أخِتخي ِفي الِْنكَار شنب مأحذلك فَ كانَوإذا كَ
  .اتومع بني األخجم الْحري لت:يعِني: #ي ِللُِّح ي الَكِل ذَنَِّإ$: هولُقَ
: #؟ةَملَ سم أُتن ِب:الَ قَ.ةَملَي سِب أَتن ِبحِكن تنْ أَيدِر تكن أَثُدحا ننِإ$: اهولُقَ

  .وهذا استفهام
  .بيب ابنها والر،ةوجة بنت الزبيبالر: يِتيبِب رنكُ تم لَوا لَهن ِإ:الَ قَ.مع ن:تالَقَ
ا  وأمه،ةبيبا رهون وهو كُ،ةيلِِّحم الْد لعٍضقت آخر مرطٌا شذَه: ي حجريِف

زوجة مول ِبدخاه،وكون ها مرباة ِفي حجر زوج أماه.  
املَّ حلو لَ:أي: ي ِلت متكن كذلك م لَّا حي ِلت.  
   : ا أمران  ه قِّم ِفي ح حري  الت  بب س  أنَّ :ى ذلك عن وم  : ة اع ض  أخي من الر     ةُنب ا الَ هن إ

  .ِهِرجة ِفي ِحبيبا رهونكَ: األمر األول
  .اعضا بنت أخيه من الرهونكَ: ياِنواألمر الثَّ

 جالنِبي ت ع أرض،بهي لَثويبة جارية ألِب: #ةُبيو ثُةَملَا سبأَي وِنتعضرأَ$: هولُقَ
وأرضعلَت أبا سمة بن عبد األسد زوج أملَ سمابقة الس،وأرض عت حمبن ةَز 

  .جالنِبي ا البن أخيه وهو اعهضا من أجل رهقَعتأب ه ولكن أبا لَ،طلبمالْ عبد
رض  عن عنه لَهيا نذَه: #نكُاِتوخ أَالَ ونكُاِتن بيلَ عنضِرع تالَفَ$: هولُقَ

باِتنهنوأخ اِتوهنليه  ع-لَصات اهللا وسالمه عليهو- . 
ا ما ِفي اإللْأماق من أنَّحالعب اس رأى أخأبا لَاه ب ِبهشِحر لهالَقَ فَ،ةيب   :

$قِ ا لَاذَمأَ الَقَ فَ ؟يت و لَبلَ: بٍ ه لْ أَمقب  عكُدم خ ا يغَ ،ر يأَ ر  نقِ ي سيت ِع ِبِهِذ ِفي هي ِتاقَت




�	�א��������م�� <  
١٨٦ 

 ِفي تلك يِق أنه س:يعِن ي،ةبابام والسه واإلشارة إلَى النقرة الكائنة بني اإلب.#ةَبيوثُ
النقرة الصغرية بسبب عتقه لثويبة برِبياع ضج الن،ولكن لكونه ع اه بعد أن اد
انَ كَ؛ثَِعبا ِفي حرمانه من كُ ذلك سخريلِّبب .  

 .حالَة: ِبشر ِحيبٍة
J ْالمعنى اإلجياِلم : 

تروي أمح لة بيببأن ها عرضِبي ى لَت عا لَجالنأخت ا كي ينكحهاه، 
 بنت جوزتريد أن ي يجالنِبي  ثن أنَّدح ينه فأخربته بأن، ذلكجالنِبي فاستغرب 

 ؛ت لهلَّا حته مبيب رنكُ تما لو لَه بأنجالنِبي  رأخب فَ،ةملَي سزوجته درة بنت أِب
ألنها بنت أخيه من الروقد استفيد من الْ،اعض ديث األحكام اآلتيةح: 

J ْفقه الديثح: 
ا هع أختها ملَدخة برغبتها أن تبيب حيث نصح أمدحا الْذَذ من هؤخي: أوالً

  .اه ِبجالنِبي اج وازته بزري الذي حخِفي الْ
 من ذُؤخ ي.#يِتخ أٍُريي ِفي خِنكَار شن مبحأَو$: اهوِلذ من قَؤخي: ثانيا

ول اهللا نكاحا سن ر منهاجو يعتربن زنا كُ مجالنِبي  أزواج هذه العبارة أنَّ
مجارِبي  نكاح  ولكنهن يعتربن أنَّ،دلَجالن هناقَ خري ساهللا إليهنه  . 

مع بني جم الْحري ت.#ي ِللُِّح ي الَكِل ذَنَِّإ$: جالنِبي ذ من قول ؤخي: ثالثًا
لَّاألختني الذي دتىالَ عليه اآلية ِفي قوله تع: ﴿     

  .]٢٣:النساء[ ﴾  
ائص ِفي ص له خجالنِبي   أنَّقدعتانت تة كَبيب ح أما أنَّذَذ من هؤخي: رابعا

 معج الْ فظنت أنَّ،ةبِهاح بالْكَ ومنها الن،مع بني أكثر من أربعج منها الْ،النكاح
بني األخو؛حل لهات يا علَ قياسى ما علمت من زيادة العدد،ِهاح بالْكَ والنةب، 
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ذَوها هالقول الْو معتفَ،دم ما كانت أم حبيبة تجهل تم الْحريجمع بني األخاتو، 
وال تجهل تحريم نكاح الرةبيب.  

  وأنَّ،اتمرحماء ِفي الْسزل آية النن قبل أن تلَص ذلك حوالقول اآلخر أنَّ
أمح بيبة كانت توق،ل ذلكجه ذَائل هل الْا لو تأمانَ لكَ؛ديثحفيه ما ي دى لَل ع
 ذلك من  ولكنها ظنت أنَّ، حبيبة وعند غريها معلوما عند أمانَ ذلك كَأنَّ
خصاتهوصي.  

اخامس :يوِلذ من قَؤخِإ$: اهنا نحأَثُد نكِر تنْ أَيدت ِكنِبح نِب أَتلَي سةَم. 
 .#خلَإ ... يِرجي ِفي ِحِتيبِب رنكُ تم لَوا لَهنِإ :الَ قَ.مع ن:تالَ قَ؟ةَملَ سم أُتنِب :الَقَ
يؤخذه الْذ من هوهو الْ-ة ملَجلْاأخذ مأنَّ-امسخ الر بيبة محمة إذا كانت من ر
زوجة مول ِبدخها ومتربية ِفي حجر زوج أماه.  

اسهل ِل :أهل العلماختلف : ادسهذا الشرط مفهوم مأم لَ،ةفَالَخ يسله م وم فه
م؟ةفَالَخ  

جر اشتراط ِح اشتراط تربيتها ِفي الْاء أنَّهقَثني والفُدحم الْورهم جبهذَفَ
ال موم لهفه،بل إنه خ رجم خرفَ، الغالبج حرموا الربيبة سواء كانت مِفي اة رب

حجر زوج أما أم اله،إذا كانت األم م ِبوالًدخ اه.  
ة  بيبالر نَّإ  :الوا  قَ فَ ،ذا القيد   ه اهر إلَى األخذ بِ    ة وأهل الظَّ   ابح  الص عض ب بهوذَ

ارقتها    فَ ا بعد موت األم أو م   ه حل لزوج أم ا ت هاة ِفي حجر زوج أم  رب  منكُ ت م  لَالَِّتي
أوس بن   عن مالك بن    ،اقزالر  ا أخرجه عبد  م ى ذلك بِ لَواستدلوا ع    ،القبالطَّ

 يتِقلَ فَ،اهيلَ عتدجو فَ،تاتمي فَ ِلتدلَ ود قَةٌأَري امِدن ِعانَكَ$: الَحدثان قَالْ
ِلعيب الَقَ فَ،� ٍباِلي طَِب أَن:لَ ا مأَ فَ؟كخبرتلَ أَ:الَقَ فَ،هها ابِمةٌن غَن ِريلْ قُ؟كت: 
نعكَ:الَ قَ.م انِفي ِحت ِرجلْ قُ؟كِه، الَ:ت فَ:الَ قَ.ِفاِئ ِفي الطَّي ِكانحلْ قُ.اهت: 
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  .#كِرج ِفي ِحنكُ تما لَهن ِإ:الَ قَ.﴾﴿: ىالَع تهلُو قَنيأَفَ
 وأبوه ،وف ثقة تابعي ورواية إبراهيم بن عبيد بن رفاعة معر:ياِننع الصالَقَ

وجده صابيانح،فال التفات إلَى م ني زعم أنه غري موفعر.  
وكذا صحع ن عمبن الْر اب طَّخ�أنه أفت ى منس أله أن يتزج بنت  و
ربيبته كانت تحته جدتولَ،اه مأخرجه أبو عبيد،ن البنت ِفي حجرهكُ ت .  

ج خر مجرجر خِح اشتراط الْنَّإ :الوا وقَ،ولوا بذلكقُ يمور لَمهج الْ أنَّإالَّ
 . وباهللا التوفيق،ب أسلمذهما الْذَ وه،الغالب
اسلَ$: ِفي قوله: ابعلَو مكُ تنِب ري ِفي ِحِتيبِرجي ملَّا حِإ؛ي ِلت نا الَهبي ِمِخ أَةُنن 

الراِعض# .بنت األخ ا أنَّذَفيؤخذ من ه من الرانَاع إذا كَضالر ضاع ما أنحرمتكون ا ه
محرملَة عى عمها من الركَ،ن أرضعتهما أجنبيةإاع وض ا هو الْمال ِفي ثُحوةَيب.  

  :محرية سببان للتملَ سأنه اجتمع ِفي بنت أم: ثامنا
أحدهكَ:ام ونا ربيبةه.  

 .اعضأخيه من الرا بنت هون كَ:يوالثاِن
لف ِفي خت وم،احكَمه ِفي النحريى تلَق عفَت بني األختني ممعج الْأنَّ: تاسعا

ت والْ ،ملك اليمني   مه بِ  حري ج مهور ي ونَر الت   محري، ِك وحي  عن ع  انَ ثم أنه �ان  فَّ  بن ع 
يجز الْوملك اليمنيمع بينهن ِبج،الظَّذَ وبذلك أخ والْ،ةاهري جور يقولون مه
بتم الْحريجِم الْ ألنَّ؛لكِماح ال ِفي الْكَمع بينهما ِفي النلكي رفإن ،احكَاد لغري الن 

وطئ إحداهما حرمت عليه األخرى حتى يعما يى عليهحرم األولَل سبب.  
اعاشر :يالْذ منه أنَّؤخ جمعبني األختني م حمر،س ذلك الْنَااء كَو مع ج

 ؛ الثانية  حكَ ن ثُم   ،ى  األولَ حكَ  فإن ن   ، الثانية    ح كَ ن ثُم   ،ى  األولَ ح كَ أو ن  ،ِفي وقت واحد   
 . وباهللا التوفيق،عا بطل النكاحانا ممهحكَ وإن ن،بطل نكاح الثانية
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]٢٩٩[ع ِب أَني هريالَقَ: الَ قَ� ةَرر الَ$: ج اهللا ولُسي جمعب يالْن مِةأَر 
وعِتماه،الَ وب يالْن مِةأَرو ِتالَخاه# . 

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح :تم الْحريمع بني الْجمرأة وعما والْتهوعكسه  ،رأة وخالتهام
ى غر وأنه ال تنكح الص،رأة وابنة أختهام والْ،رأة وابنة أخيهام بني الْ: أي،الزم

كُى اللَعبوال الكُ،ىر برلَى عى الصىغر. 
J ْالمفراتد: 
العهي أخت األب: ةم.  
  . هي أخت األم:الةخوالْ
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
نِبي ى هجالنأن ي جمبني الْع مرأة وعموال بني الْ،اته ألنَّ؛رأة وخالتهام  
وجب للقَذلك مة بني ذَطيعات األرحامو.  

 :ديثحفقه الْ
رأة م أو الْ،اتهمرأة وعممع بني الْجم الْحريديث تحا الْذَذ من هؤخي: أوالً

 ،ذهى هلَذه عح هنكَ ال ت،رأة وابنة أختهام أو الْ،رأة وابنة أخيهام أو الْ،وخالتها
وال هلَذه عذهى ه.  
ا م وهو ِم،مع أيضاجا الْذَم هريحى تلَة ع األمورمه ج: ابن دقيق العيدالَقَ

ةأخذ  من السن،وإن كان إطالق الكتاب ي ضي اإلباحةقت،قول اهللا :يعِن ي T  :
﴿               

  .]٢٤:النساء[ ﴾
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 ،ديثحا الْذَهوم ِبموا ذلك العصاء األمصار خملَة من ع األئم أنَّ إالَّ:الَقَ
لَوهو دليل عى جواز تخصيص عوم الكتاب ِبما .رب الواحدخ’  . 
 . مع أيضاجا الْذَم هحريى تلَة ع األمورمه ج:ي ِفي تعليقهاِننع الصالَوقَ
  .مع بني األختنيجم الْحريى تلَم عهورمه جا أنَّم كَ:ولُأقُ

از فرقة وج بالْالَا قَموإن ، أعلم ِفي ذلك خالفًا اليومتس لَ:نذرمقال ابن الْ
 . ’ا .ه فَالَخالف من خ وال اعتبار بِ   ،ى القول به   لَ أهل العلم ع   قفَ وات ،ارج وخمن الْ

 يقصد .ى القول بهلَ واتفق أهل العلم ع: قوله ألنَّ؛ ِفي ذلك إيهام:أقول
لَعى القول بتم الْحريمع بني من ذكرج.  

 انَ وكَ،ارجوخاد به قول الْرم الْ ألنَّ؛ارج إيهاموخى قول الْلَطفه عي عوِف
 ِفي در ونمع بني مجم الْحريى القول بتلَ أهل العلم عقفَ وات:ولَقُى أن يولَاَأل
  .مع بينهنجديث بالنهي عن الْحالْ

الَ قَثُمالص ه-ي اِننعِحماهللار -:لَقَ وناإلج مو،الرب  ابن عبداع زمابن ح ، 
 ،اتهمرأة وعممع بني الْجم الْحريى تلَ عاعملوا اإلجقَ ن: أي، والنووي،يرطِبوالقُ
اء مداء القُهقَد الفُ وهو أح،يى ابن حزم عثمان البت إال أنه استثن،رأة وخالتهاموالْ

 . من أهل البصرة
خالف  وال عربة ِب،قحلْديث هو احارد ِفي الْم الوحريالقول بالت: وأقول

منكَ-ه فَالَ خالَا قَمالص ياِننع-،وم نز عمأن خ براآلحاد ال ي خص الكتابص، 
وإنما خصصاآلية اإلج فَ؛اعم زعمنَّإ إذ ؛ من أبطل الباطلهاإلج ماع استند 
لَعا الْذَى هحديث وما ِفي مفَ،اهعن اإلجماع إنمقَا وعى القول ِبلَ عمت به اَءا ج

ةالسن،ا الْذَ وليس هديث هو الوحيد ِفي الْحمكَ بل ذَ،وعوضرالص ي عن اِننع
  .ةابح من الصارفَ نرش من طريق ثالثة عدرافظ بأنه وحالْ
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ا قيل ِفي مكَرأة وخالتها ما والْتهمرأة وعممع بني الْجال ِفي الْقَي: ثانيا
 جوز وإن ت،ا ِفي عقد واحد بطل العقدمهجوز بأنه إن ت:مع بني األختنيجالْ

إحداه؛ا بعد األخرىمى صحيحى األولَلَ فالعقد ع،ى األخرية باطللَ وع،س اء و
 .  وباهللا التوفيق،ى أو الكربىغرى هي الصكانت األولَ
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]٣٠٠[ع نقْ عةَبِن بالَقَ: الَ قَ� ٍراِم عر أَنَِّإ$ :ج اهللا ولُس حقالش وِطر 
 . #وجرفُ الِْه ِبمتلْلَحتا اس مِهوا ِبوفُ تنْأَ

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح :األمر باإليفاء بالشتستحل ِبالَِّتيوط ر ا الفُهوجر. 
J ْالمفراتد: 
اء فَوط بالور الشق أح إنَّ:الَ قَأنهكَ: #ِهوا ِبوفُ ت نْ أَوِطر الشقح أَنَِّإ$: هولُقَ
هي الشالَِّتيوط رت حلون ِبستا الفُهوجر.  
جةُ لَم :$م ا استلْلَحتفُ  الْ ِه ِبمر وج# :ِفي محل رفع خهي  : أي ،"إن "ر  ب الشوط ر

  .وجرا الفُه استحللتم ِبالَِّتي
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
تدل هذه العبارى أنَّلَة عالش روط ياء ِبفَجب الواه،ولكن أشدها و ا جوب

وفَأن يت به الفُلَِّحى به ما استوجر.  
J ْفقه الديثح: 
جب ا عند العقد ييهلَ اتفق عالَِّتي وطَر الشديث أنَّحا الْذَذ من هؤخي: أوالً

ِب اُءفَالو؛اهالْ[ ﴾    ﴿: ىالَ لقوله تع١:ائدةم[. 
 وا ه ومنها م، واجبوا ه منها م،لفةخت موطَر الشى أنَّلَل عدي: ثانيا

فيها   ولكن األوجب منها واألشد   ، أشد وا ه ومنها م  ، شديد  وا ه  ومنها م ،أوجب
  .وجرما استحلت به الفُ

ديث ح الْ علما أنَّ   ؛ا هاء بِ  فَ جب الو  ي الَِّتي  وط ري الش  اختلف أهل العلم فِ     : ثالثًا  
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الذي وردِفي الش روط عج وهو قوله ،ةام :$وِطِهمرلَى شونَ عِلمسالْمطًا  ِإالَّ،ورش 
# أَو أَحلَّ حراما،حرم حالالً

)١( . 
معنا الْذَى هأنَّ:ديثح رطَ الشالذي ي حل حارام،أو ي حرالالًم حال ي وز ج

قَ ومن أجل ذلك فَ،اء بهفَالود حِخل الْصالف ِفي بعض الشوطر:  
 مررط حا الشذَه فَ،ج عليهاوزت يل أالَّجى الرلَ عرأةُمطت الْرتو اشلَفَ

وكذلك ال يتسرى عليها،الالًح .  
ولو شرط الرجى الْلَل عرأة أمن تنفقفَ؛ى نفسهالَ ع ذَها أبطل ا الشرط أيض

اواجب.  
 ، هي زوجته قبلهاالَِّتيا ه ضرتقلِّطَل أن يجى الرلَرأة عموإذا شرطت الْ

 ةُأَرم الِْلأَس تالَو$ :الَقَ جالنِبي   أنَّع م،حل نظر وخالفا مذَ ه؟فهل يلزمه ذلك
  .ا طالق أختها اشتراطهالُؤ وس.)٢(#اهِئانا ِفي ِإ مأَفَكْتا ِلهِتخ أُقالَطَ

ع من أو ت،امارحل ح أو ت،الالًم حرح تالَِّتيوط رالف ِفي مثل هذه الشِخالْفَ
                                                           

 ،)١٣٥٢( رقم ،الصلح ِفي جول اهللا س ما ذكر عن ر: باب،الترمذي ِفي كتاب األحكام) ١(
ديث صححه األلباِني، )٣٥٩٤( رقم ، ِفي الصلح: باب،اود ِفي كتاب األقضيةوأبو دوالْح. 

 ،)٢١٤٠( رقم ،وم على سوم أخيهسى بيع أخيه وال يلَ ال يبيع ع: باب،ي كتاب البيوعالبخاري ِف) ٢(
ي كتاب  وِف،)٢٧٢٣( رقم ،وط ِفي النكاحروز من الشجا ال ي م: باب،وطري كتاب الشوِف
سلم ِفي كتاب اه مو ور،)٦٦٠١( رقم ،ورا بنحوهقددرا م أمر اهللا قَانَ وكَ: باب،ردالقَ

والترمذي ، )١٤١٣( برقم ،ى يأذنسلم حتمة أخيه الْطبى ِخلَة عطبِخم الْحري ت: باب،النكاح
 ،)١١٩٠( برقم ،رأة طالق أختهام ال تسأل الْاَءا ج م: باب،الق واللعانِفي كتاب الطَّ

باب،احكَوالنسائي ِفي كتاب الن :النهي أن ي خطب الرجى ِخلَل ع٣٢٣٩(  رقم،ة أخيهطب(، 
 وأبو داود ِفي كتاب ،)٤٥٠٢( رقم ،سوم أخيه ىلَل عج سوم الر: باب،ي كتاب البيوعوِف
 ،)٧٢٤٧(د برقم م وأح،)٢١٧٦( برقم ،ا طالقه امرأة لههوجرأة تسأل زم ِفي الْ: باب،القالطَّ

 ).١٦٦٦( رقم ، ِفي أهل القدراَءا ج جامع م: باب،امعجومالك ِفي كتاب الْ
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اوهل الْ:اجب مود بالْقصديث مثل ذلكح،وأنه إن ش ت عليه أالَّطَري تزولَج عا يه
وجبلَ عاءفَيه الو،رطَ وإن شى الْلَ عمأة أالَّري لَنفق عا لَيهيلزم لَم هةقَفَا الن،م ع 

 . ]٦:الطالق[ ﴾        ﴿: ولقُ ي� اهللا أنَّ
 ج  يبِ والن إِ $ : ول قُ ي نم   ةُقَ فَا الن و   كْالسلْ ى لِ ن ملِ انَ  ا كَ ذَ  إِ ِةأَ ر ز جِ وه لَا ع ياهالر ج١( #ةُع( .

  .إلَى غري ذلك من األدلة
 ؛هقَّد أسقط حقَرط فَا الشذَى هلَ عقافَ إذا وقح الْاحب ص إلَى أنَّرظَ ننمفَ

  .ذه الشروطه بالوفاء ِبالَقَ
ومنظَ نإلَى أنَّر ه ذه الشروط قد تحل حارام،أو ت حرأو تسقط ،الالًم ح 

اواجب،حظُ أو تبيح ما قال بأنَّوراء ِبفَ هذه الشروط ال يلزم الواه.  
 ،وطرذه الشالف بني أهل العلم ِفي بعض هِخ الْعقَد وقَومن أجل ذلك فَ

أما ما اقتاه العقد من اإلمساك بالْضموف أو التسريح باإلحسانعر،أو و وب ج
ة والْقَفَالن؛سكن والكسوةمإ إذ ؛رط فيها فهذه ال تأثري للشنها مة ِبوطَشرمقتى ض

ى لَرأة عم ويلتحق بذلك شرط الْ، بذلكج ورسوله T اهللا را أمم كَ،العقد
الرل أالَّجنتقل ِب يها من دارهحلتهاا أو م،ذَ وها الشرط قد رأى بأهل العلم عض 

من الصحابة وغريهم وجالْ ألنَّ؛اء بهفَوب الو مأيه قد وط علشرقَّسقط حبقبول ه 
اذَهوباهللا التوفيق.رط الش  . 

 

J@J@J@J@J 

                                                           

 .والْحديث صححه األلباِني  ،)٣٤٠٣( رقم  ،ة ِفي ذلك  خص الر:  باب ،القالنسائي ِفي كتاب الطَّ    ) ١(
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]٣٠١[ع نع ِدب ِناهللا بع منَّأَ$: ب رر ج اهللا ولَسن هِنى عالش اِرغ ،
والشغ نْ أَ :ار ي زوجالر لُج اب ن تهنْى أَلَ  ع ي زوجهاآلخ ر اب  نت ه ،لَ ويس ب  ينهما ص ٌاقد#.  

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح :النهيكَ عن النكُاح الذي يون موطًا بنكاح آخرشر. 
J ْالمفراتد: 
الشغار :موذٌأخفَ من شغر الكلب برجله إذا رعمن شغر : وقيل،ا ليبوله 

ول ور حدى يعنم والْ،شغلهان يمت ِملَ وشغرت الوظيفة إذا خ،ان إذا خالكَمالْ
  :فعلو والرخالْ

إمأ ال :ونكُا أن يرفع لك عن مبأن ترفع ِلي إالَّليِتو ي عن مليتكو.  
وإممن الْونَكُا أن ي لوخ:وم عنى ذلك أن يذَخلو هكَا الناح عن الصاقد، 

ا فَذَكَهسرهل هو م: لكن اختلف ِفي هذا التفسري، أهل العلمه ن الصأو ،ياِبح 
  . دون ذلك وهو مالكنم أو ِم،من التابعي وهو نافع

J ْالمعنى اإلجياِلم : 
نِبي ى هجالنعن نكاح الش ار ِلغا فيه من الْممةفَالَخ،وما ي تريه من لَتب ع

  .اسدفَمالْ
J ْفقه الديثح: 
ل  كُونَكُ وذلك بأن ي،احكَ النار ِفيغم الشحريديث تحذ من الْؤخي: أوالً

واحد من النكاحني مباآلخراوطًشر .  
  ؟اقدود الصجم ود أو ع،وهل العلة ِفي النهي االشتراط

حل خالف ونظرهذا م.  
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والذي يتري ِفي هذه الْح ِلجأنَّ:سألةم الن هيم تلَرتب عى وود االشتراط إذا ج
 فإنه ،ا القبيل الشيء الكثريذَرفنا من ها وعأين وقد ر،اآلخراشترط أحد النكاحني ب

إذا حلَص ذَ  ه رط ا الش، ود  الفَ ب ؛ اد بني إحدى األسرتني      سد األخرى إلَى األسرة ب ، 
ت درم تي أوت منجر وابنته قد خ   ،حت فالني ت  كيف تبقى ابنتِ   :ولقُ منهما ي لٌّوكُ

لَعفيجربون الْ،ي ماِلرأة ِفي األسرة الصحلَة عى أن تمتنع من زاوجه،ا هو ذَ وه
السهيبب ِفي الن.  

أما عدم وجود الصدحكم بصحة النكاحاق فيمكن أن ي،وللم رأة صاق د
 .  العلة ِفي النهي هي االشتراطن أنَّبيتا يذَه وِب،وليةمثل كالِْمالْ

  ؟ارغ ِفي الشعقَاح الذي وكَد النقصح عل يه: ثانيا
أنَّ:حيحالقول الص ع قداح الْكَ النبِنملَي عى الشار عقد باطل ال يصحغ،ا  أم

انتقاد الصه-ي اِننعِحماهللار -للم ال أرفع لَ:وهو أن يقول-ى األول عن كن  ع
مبأن ترفع ِلي إالَّليِتو ي عن مفهذا ا-ليتكو ولَ،حله فيما أرىنتقاد ِفي غري م يس 
مى ذلك التفسري الْعنمولكن الْ،-وهو رفع الرجل-وه كر مقصفع الْود بالرماد ر

اح كَي باب الن بأن تفتح ِلي إالَّاح البنِتكَاب الن ال أفتح لك ب: أي،به فتح الباب
  . وهو راجع إلَى االشتراط،البنتك

ا  وإم،هرملو من الْخود الْقصم الْونَكُا أن يإم فَ؛لوخ الْ العلة فيه:وإن قلنا
الْونَكُأن ي مود الْقصلو من االشتراط الْخعوقم،ا هو األقرب إالَّذَ وهِفي ص ة ور

ا فإنه هو ذَكَ األمر هانَا كَإذَ فَ، بضع هذه مهرا لبضع تلكلَعج وهو أن ي:واحدة
الشوباهللا التوفيق ،ار بغري خالفغ  . 

J@J@J@J@J 
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]٣٠٢[ع نِل عينَّأَ$: � ٍباِلي طَِب أَِن ب  ِبيجالنن هى عالْاِحكَ ِنن متِةع 
يومخ يبر،و علُن الْوِمح حاَألِرم ِلهِةي#.  

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح: تم نكاح الْحريمةتع. 
J ْالمفراتد: 

 و وه،ة فقطوحنكُميه الناكح والْلَ عفقتن يمت بزقَّؤنكاح م: ةتعمنكاح الْ
حامر.  

  . يوم فتح خيرب:أي: يوم خيرب
مر حوم الْحى كذلك عن لُه ون:أي: #ِةيِله اَألِرمح الْوِمح لُنعو$: هولُقَ
 ،ةاحبا مهإنة فَحشيومر الحخالف الْ ِب،ةمر األهلية هي اإلنسيح والْ،األهلية

واإلنسيوال تنفر منهم،اسة هي اآلنسة تأنس إلَى الن .  
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
يخرب عِبي   أنَّ�ي طالب  بن أِبليجالنن ى عن نكاح الْهمتعة الذي هو 

 ة مر األهليحوم الْح وعن أكل لُ،نكاح إلَى أجل
J ْفقه الديثح: 
 نكاح      : هذا النكاح    ي م وس ، ةتع مم نكاح الْ    حري ديث ت  حا الْ ذَذ من ه  ؤخ ي:  أوالً 

م ؛ةتع     ألنه نكاح ال ي  د به العالقة الْ    قصم ست دية وال االستيالد    م، بل م  ود صاحبه     قص
 الت ط قَ ع فَمت، ذَ وه  انَاح كَ كَ ا الن  م ا ِفي أول اإلسالم    بد فَقَ فَ ، اح لَع ه الص ة بإذن من      اب ح

  .يوم القيامة إلَى  مر  حثُم  ،ةَ كَّ أبيح يوم فتح م     ثُم  ،ة خيرب  وقع ِفي م مر  حثُم  ،ج النِبي   
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 واألقرب ،ةتعمم نكاح الْحري خالف بني أهل العلم ِفي وقت تلَصح: ثانيا
 عن أبيه ِفي ،ع بن سربةبيديث الرح ِل؛ةَكَّ بعد فتح ملَصد حؤبم الْمحري التأنَّ

 .)١(صحيح مسلم
ة ابح ِفي عصر الصانَد كَقَ فَ،ةتعمم نكاح الْحريى تلَ أهل العلم عقفَات: ثالثًا

اء حكمهاقَخالف ِفي ب،اس  واشتهر القول بإباحتها عن ابن عب�وج مةاع، 
اس ولكن ابن عب�ر جبعد ذلكع .  
 بني ونَكُ وأن ي،علومرأة إلَى أجل مم الْجوزت أن ي:هوة تعمنكاح الْ: رابعا

الرل والْجقَرأة فَمط دون سواهوقد أبدلنا اهللا ،ام Tكَ عن ذلك بالنحيح اح الص
الذي يشتريِلط فيه الو،وش اناهد،كَ وإعالن الناح بالدوالغناءف .  
اخامس :بقيت الرالْة تقول بنكاحافض مولُ وقَ،ةتعهم باطل مالف ِلخا ثبت م

 . -رضوان اهللا عليهم- وعن أصحابه جالنِبي عن 
اسادس :قَوعاإلج ماعلَ بعد ذلك عى تم نكاح الْحريمةتع،وأنه م حرإلَى م 

  .يوم القيامة
اسابع :قَاختلف أهل العلم فيمن عدوأَ،ى امرأةلَ ع سه أنه يطلقها بعد  ِفي نفسر

مدة م؟نةعي  
فبعضهم أجوالْ، ذلكاز جمهور؛ى منعهلَ عألنه ي افق الْومة ِفي كونه تع

عا ِفي نفسه أنه يلِّطَاقدقبعد م دة ماإلثْ أنَّ إالَّ،نةعي مي نحصر فيمن نى هذه و
ولَ،ةالني مي لَطلع عايها أحال الْ،د رأة الْمنكُموباهللا التوفيق،هاء وال أوليا،ةوح  . 
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)١ (      نكاح الْ   : باب، احكَصحيح مسلم ِفي كتاب الن مرقم   ،ةتع )١٤٠٦( ، والداحكَارمي ِفي كتاب الن، 
 ).٢١٩٦( رقم ،اءسة النتع النهي عن م:باب
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]٣٠٣[ع ِب أَني هرينَّ أَ:� ةَرر الَ$: الَ قَج اهللا ولَست كَناَألح يمح ى ت
تستأمر،الَ وت كَنكِْب الْحرح تى تسواالُ قَ.نَأذَت:ي ا ركَ فَ، اهللاولَسيذْ ِإفننْأَ :الَ قَ؟اه 
تكُست#.  

<|†�Ö] 

J م  وع الْ  وض ديث  ح  :شطُر   م  نكاح األي، وش وأنَّ ،  نكاح البكر     طُر  األي  البد   م
وأن تستأمر،ا البكر فَ أمإذنها صماتاه. 
J ْالمفراتد: 
ماألي :طلَتقوي رِباد هالَِّتيب ا الثيقد ت زوجت زا دوجِبلَخ اه، فَثُم قَارا ه

أو مات  ع ا نه، طلَ وتق وي ربِ اد ها من ال ز لَوج  اه ،    ى لَ وقد تطلق هذه الكلمة عالرل ج
الذي ال زلهةَوج . 
وت كُ أنه ال يكفي الس:ى ذلكعن وم،طلب أمرها ي:أي: #رأمتست$: هولُقَ

 .ا ِفي البكرمكَ
  . توطأ بنكاحم لَن به مادرمالْ: #ركِْبالْو$: هولُقَ
 ا هطلب إذن ي:أي: #نَأذَتست$: هولُقَ
  .استفهام عن صفته: #اهنذْ ِإفيكَفَ$: مهولُقَ
 .اهوتكُا سه أذن أنَّ:يعِني: #تكُس تنْأَ$: هولُقَ
J ْالمعنى اإلجياِلم : 

اهللا أكرب ما أعدل شرائع اإلسالم وأجفَ!!لهام اههو رجول اهللا سي ى أن نه
تنكح األيم حتى تأمرست،وال البكر حت إنكاحها بغري ِر ألنَّ؛ستأذنى ت ضا اه
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مصادة ِلرحرالَِّتي وهي ،ايتهستعيش م عوج الز،فالبد من تصري ا باألمرحه،ا  أم
 .اها صماته وإذن،البكر فتستأذن
J ْفقه الديثح: 
 البد أن احكَ الن أنَّ.#رأمتسى تت حمي اَألحكَن تالَ$ :ذ من قولهؤخي: أوالً

ونَكُييِل بإشراف الو،ِل والويش طٌراح لألدلة اآلتيةكَ ِفي صحة الن:  
  .]٢٥:النساء[ ﴾  ﴿ :�قول اهللا : أوالً
    ﴿: � حيث يقول ؛ لألولياء عن العضلT اهللا نهي: ثانيا

                
  .]٢٣٢:البقرة[ ﴾            

  ونَ كُفاألمر بأن ي  اح بإذن أهلهن    كَ الن،س  اء كُونح هي  و،ائر أو إماء    راألولياء   ن
ي الْ وِف،يِلعن العضل دليل واضح على اشتراط الوكَ ِنالَ$ :ديثحِبالَّ ِإاح ِلو١(#ي(.ا ذَ وه

  .سنحالْة أو حة الصجراهد تبلغه إلَى دو له ش أنَّديث وإن كان فيه كالم إالَّحالْ
 ِفي يس لَاحكَ الن بأنَّ.#رأمتسى تت حمي اَألحكَن تالَ$: ذ من قولهؤخي: ثانيا

ياده،وإن وإلَ،ا هو بيد وليهام ي ذَِلى اشتراط الوهالْب مجهور،الَ وخِفي ذلك ف 
  .ةفينحالْ

 ،يلَ ِإبطَخ تتخي أُ ِلتانكَ$: الَار قَس بن يعقلُى مو ر:الرب  ابن عبدالَقَ
ى تا حهكَر تثُم ،ةٌعج ر لَهقًاالَا طَهقَلَّ طَثُم ،اهيا ِإهتحكَنأَ فَ،ي ِلم عني اباِنتأَفَ

                                                           

 اهو ور،)١١٠١( رقم ،يِل بو ال نكاح إالَّاَءا ج م: باب،احكَ كتاب النأخرجه الترمذي ِفي) ١(
باب،احكَأبو داود ِفي كتاب الن :٢٠٨٥( رقم ،يِل ِفي الو(،وابن م هاجاحكَ ِفي كتاب الن، 

ارمي ِفي  والد،)٢٢٦٠(د رقم م وأح،)١٨٨١، ١٨٨٠( رقم ،يِل بو ال نكاح إالَّ:باب
باب،احكَكتاب الن : كَ النهي عن النديث صححه األلباِني ، )٢١٨٢( رقم ،يِلاح بغري ووالْح. 
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قَانضِعت دتلَ فَ،اهمِطا خبأَت اِنتي يطُخبلْقُ فَ،اهت:أَ الَاِهللا و كَنكَحتا أَهابالَ قَ،د 
 :الَ قَ.﴾         ﴿ :تلَز نيِففَ
  . )١(#اهيا ِإتهحكَنأَي ويِنِم ين عترفَّكَفَ

كَ ذَثُمررو الوارث  حدثنا عبد: وأخربنا أبو معمر:اري البخالَ قَ:الَقَة البخاري فَاي: 
ى   ت ا حهكَرت فَ،ا هجوا زهقَلَّ طَ  اٍرس ي ِن بِلِقع متخ أُنَّأَ$: ن سح  عن الْ،حدثنا يونس   

قَانض عِ ت د تا ه،  ثُم طَ خ بأَ فَ ،ا ه ب ى مفَ ،لٌ ِقع نلَزت ِهِذ ه ةُ  اآلي:  ﴿     
﴾#)٢(.  
  .ي معقل بن يسارثِند ح،نسح عن الْ، عن يونس: إبراهيمالَ وقَ:اري البخالَقَ
نكاح  وال ،ا ِفي اإلنكاحقي حِل للو شيء وأوضحه ِفي أنَّحا أصذَ ه:رم أبو عالَقَ

   .ي عنه وال استغِن، عن العضليها ن ألنه لوال ذلك م؛ بهإالَّ
ى عنال م فَ.#يِلو ِبالَّ ِإاحكَ ِنالَ$ :نْة أَ والسن الكتابحر صد وقَ:رم أبو عالَقَ

خالف العضل وهو  وقد أمر ِب، عن العضليه نيِل الوى أنَّر أال ت،امهفَالَا خمِل
  .التزويج
ي فسخ نكاح وليته إذا تزوجت غري ِل للوى أنَّلَ ِفي اتفاقهم ع:رم أبو عالَقَ

 :الَ قَ،فء وغري الكفءا ِفي اإلنكاح بالكُق له حى أنَّلَفء بغري إذنه دليل عكُ
لنفسها اح كَت الندقَع فَ،اها وليهة وأصحابه أنه إذا أذن لَنيفَي حوال خالف بني أِب

جاألوزاعيالَ وقَ،از :لَّ إذا وتأم رها رفَ،الًج زوجاه؛ا كفؤوليس ،اح جائزكَ فالن 
                                                           

)١ (رو اه     رقم   ، ِفي العضل : باب ،احكَ أبو داود ِفي كتاب الن )ديث صححه  ، )٢٠٨٧األلباِنيوالْح . 
)٢ (ر واه  البخ لَّ وإذا طَ  : باب ، ِفي كتاب تفسري القرآن      اري   قتم النرقم   ،أجلهن اء فبلغن   س )ي   وِف،)٤٥٢٩

باب،احكَكتاب الن :م ال نكاح إالَّ:الَ قَن وبعولتهن أحق :ي باب وِف،)٥١٣٠( رقم ،يِل بو 
 ).٥٣٣١( رقم ،بردهن




�	�א��������م�� <  
٢٠٢ 

ِلللوفَي أن ير٩٠٨٩ ص /١٩ج( "التمهيد"من كتاب . ’ا . بينهماق.(  
 نكاح ى أنَّلَ علُّد وهي ت،يِلة ِفي اشتراط الوحريذه األدلة ص ه إنَّ:وأقول

 الَّ ِإاحكَ ِنالَ$ :ديثح وِل، ذكرهاقب سالَِّتي لألدلة ؛ا باطلهليرأة بغري إذن ومالْ
  .)١(#ٍلدي عداِهش ويِلوِب

 جوزا أن تهوز لَجرأة ال يم الْة أنَّة ِفي الكتاب والسنارداألدلة الو: قلت
 ؛أَيما امرأٍَة نكَحت ِبغيِر ِإذِْن وِليها$ : قَالَج أَنَّ رسولَ اهللا :ديث عائشةَح ِل؛نفسها

 فَلَها الْمهر ِبما استحلَّ ِمن ؛ فَِإنْ دخلَ ِبها،ا باِطلٌ فَِنكَاحه، فَِنكَاحها باِطلٌ،فَِنكَاحها باِطلٌ
# فَالسلْطَانُ وِلي من ال وِلي لَه؛ فَِإِن اشتجروا،فَرِجها

)٢(.وكل ذلك ي لُّدى بطالن لَ ع
مب أِبذهنيفَي حة الذي يبيح للمرأة أن تزونفسهاج .  

  .ى غريهالَال ع و،ى نفسهالَا عهرأة ال والية لَم الْألنَّ: أوالً
 وتبذل ،ةهواق للشنس فهي قد ت،ال والبضع واضحم بني الْارق الفَأنَّ: ثانيا
 اهللا الوالية طَبد رقَا ناقصة عقل ودين فَه وألن؛ ال يكون كفؤانمبضعها ِل

بالر؛الجليكون ِفي ذلك حاجز عن الت صالغوغائيف ر.  
                                                           

)١ (رواهان رقم  ابن حب)٤٠٧٥(،والد ي رقم قطِنار)٢٤( ، عجم األوسط رقموِفي الْم)٩٢٩١( ،
 .لمن طريق عائشة كلهم ) ١٣٤٩٦(البيهقي رقم سنن و

سنن  و،)١٠٧٥( رقم  مسند الشافعي ِفي#بوِلي مرشد$: ومن رواية ابن عباس وفيها زيادة
 ).١٣٤٢٨( رقم البيهقي

 ).١٨٦٠(، وِفي اإلرواء رقم )٢٩٩(ومن طريق عمران بن حصني ِفي الْمعجم الكبري رقم 
)٢ (باب،احكَالترمذي ِفي كتاب الن :م الَّ ال نكاح إاَءا جرقم ،يِل بو )وأبو داود ِفي ،)١١٠٢ 

باب،احكَكتاب الن :٢٠٨٣( رقم ،يلِ  ِفي الو(،وابن م  هاج نكاح  ال: باب،احكَ ِفي كتاب الن 
 ،احكَارمي ِفي كتاب الن والد،)٢٣٨٥١ ،٢٣٦٨٥(د رقم م وأح،)١٨٧٩( رقم ،يِل بوإالَّ

 .والْحديث صححه األلباِني، )٢١٨٤(  رقم،يِلاح بغري وكَهي عن الن الن:باب
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وقد سعبد الْ ":��� ِفي شريط معته- "ميد كشكحِحموالظاهر - اهللار 
أنه يردى الْلَ فيه عحنفيانَ كَ:الَنيع قَة مذهبهم الشش ابفسدين  معه شلة شباب م

م أن كُد أحاد إذا أر: لشلتهابا الشذَ هالَقَ فَ، وهو ابن فقيه حنفي،ِفي مصر
بييتم فليعطها شيئًا؛ امرأةع ،ولقُ وت:ز وجتا فَإذَ فَ. نفسيكقَارقَلَّا طَهاه.  

ة وسيلة فينحب الْذه ملَع قد جابا الشذَ ه أنَّ:والذي أريد االستشهاد عليه
للعبث بأعراض النوباهللا ،كر كفاية وفيما ذُ، وذريعة إلَى اإلفساد ِفي األرض،اءس 

 . يقالتوف
ح باألمر رصا ته أن:ىعنم ِب،رأمستم ت األيديث أنَّحا الْذَذ من هؤخي: ثالثًا

خص الذي تريدهبإنكاحها من الش،وال ي ذلكل منها إالَّقب .  
أنَّ: ارابعالثي ب ال ترجب.  
اخأنَّ: امسالبكر ت أي-ن أذَست:ي ؤخذ إذناه-فَ،احكَ ِفي الن تت كَإن س

  . وإن ضحكت فذلك إذن أيضا،ديثحا الْذَه ِل؛لك إذنذَفَ
فَ؛تكَوإن ب ه؟ ون ذلك إذن أم الكُل ي 

 عن اَءا جى ذلك ملَ علُّدا يم وِم،حرعلما بأن بعض الناس قد يبكي من الفَ
عالَ قَل ةَائشت :$بينا نحنِفي ب تِيذَا ِإنا نحِبن رِحج اهللا وِلس يقَن اِئ قَامِه الظَّميِةر، 
لَومكُ ينر ج اهللا ولُسي ئُِطخنْ أَهأِت ييب يِب أَتٍركْي ب -ِضرياهللا ت الَعى عنأَ-ه لَو 
النأَاِره ِمو لَ فَ،ِهِر آِخنما رأُآه بالَ قٍَركْو ب:م اَءا جر ج اهللا ولُسِهِذ ِفي هالس الَّ ِإِةاع 
 كيلَ عسي لَ:الَقَ فَ.كدن ِعن مجِرخأَ :ج اهللا ولُس رالَقَ فَ:الَ قَ،تيب الْلَخد فَ:الَ قَ،ٍرمَأل
عيِإ،ن نما هنب قَ :الَقَ فَ.ياِتني ِفي الْ ِلنَِذ أُدخلْ قُ.وِجرفَ:ت الصحةُبي ا رالَ قَ. اهللاولَس: 
نعم،الص حقَلَ فَ.ةُبدأَ ريأَت بٍركْا بي ي ِمِكبفَ الْنِحر ...#

)١(.  
                                                           

)١ (مسند إسحاق بن رويه برقم اه)وِم،)١١٦١ ما يالْ أنَّلُّد رَءما من الفَ يبكي أيضرح ما ورد 
= 
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اسأنَّ: ادسلألب خ اصة أن يزوجي وقد حك،غرية بدون إذن منها ابنته الص 
ي البالغة خالف وِف،ى ذلكلَاالتفاق ع،والص أنَّ:ابو البالغة ت انَأذن ولو كَست 

ِإنَّ $:  أن فتاة دخلت عليها فقالتلوذلك ِلما روت عائشة  ؛باهازوج أمالْ
اجِلِسي حتى يأِتي : قَالَت. أَِبي زوجِني ابن أَِخيِه ِليرفَع ِبي خِسيسته، وأَنا كَاِرهةٌ

 ِبيجالن@ L ولُ اهللاساَء رجفَج@ا فَدلَ ِإلَى أَِبيهسفَأَر ،هتربفَأَخاهع ، رلَ اَألمعفَج
ا، فَقَالَتهِإلَي : لَمأَنْ أَع تدأَر لَِكنأَِبي، و عنا صم تزأَج ولَ اِهللا، قَدسا ري

#أَِللنساِء ِمن اَألمِر شيٌء
 .وباهللا التوفيق. )١(

 

 

 

J@J@J@J@J 

                                                           

= 

أِبمن قصة إسالم أم ي هروفيها،� ةَير : $ابِت الْبحفَفَت،قَالَت ةَ: ثُمريرا ها أَبأَنْ، ي دهأَش  
فَأَتيته وأَنا ، ج فَرجعت إلَى رسوِل اهللا : قَالَ. وأَشهد أَنَّ محمدا عبده ورسولُه،ال ِإلَه ِإال اهللا

 : باب،ابةحائل الصضسلم ِفي صحيحه ِفي كتاب فَ ماهوديث رح الْ.#أَبِكي ِمن الْفَرِح
 ).٨٢٤٢(د برقم م وأح،)٢٤٩١( رقم ،�وسي ة الديرري هائل أِبضفَ

)١ (رواهباب،احكَ النسائي ِفي كتاب الن :البكر ي زوجا أبوها وهي كَهرقم ،ةاره )٣٢٦٩(، 
وابن مهاجباب،احكَ ِفي كتاب الن :م نز والدارقطِني و،)١٨٧٤( رقم ، ابنته وهي كارهةج 

 ).٣٣٣٧(لباِني ِفي السلسلة الصحيحة رقم والْحديث صححه األ .)٤٧، ٤٦، ٤٥(رقم 
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]٣٠٤[ع ناِئ عالَ قَل ةَشت:ِتاَء جام فَ ِرةُأَرقُ الْةَاعِظرلَى  ِإي ِبيجالن 
 الرحمِن دب عهدع بتجوزت فَ،يِقالَ طَتب فَ،يِنقَلَّطَ فَيِظرقُ الْةَاعفَ ِردن ِعتنكُ :تالَقَفَ
 نْ أَينيِدِرتأَ :الَقَ و،ج اهللا ولُس رمسبت فَ.ِبو الثَِّةبد هلُثْ ِمهعا ممنِإ و،ِريب الزنبا
تفَلَى ِري ِإِعِجرالَ؟ ةَاع!! حتوِقذُى تي عسلَيته،و وذُيقع سلَيالَ قَ.ِكتت:أَ وبٍركْو ب 

لَى   ِإعمس تالَ، أٍَركْا ببا أَي: ىادن، فَه لَنَذَؤ ينْ أَرِظتن ياِببالْ ِبيٍدِع سن بداِلخ و،هدنِع
ِهِذهم ا تجهِعِه ِبر ندر ج  اهللاوِلس# . 

<|†�Ö] 

J م وع الْ وضأنَّ :ديث  حم لَّ طَنقز وج تهطالقًا ب   ا بائن ينة كربى ون، ثُم تزوت ج
برجل آخر أنهحل لألول إن فَ ا ال تقَارا الثانِ  ه   ي بغري تبييت نيِج بعد حليل إالَّ ة تاع م
يشعربلذته الر ل والْجشترط فيه االنتشار واإلنزال،رأةم؟ وهل يذَ هحل نظرا م.  

J ْالمفراتد: 
اة ثنمِب-ة بنت وهب    يم م ت :ا ه م ومطلقته اس    ،ة يظَري قُ نِ نسبة إلَى ب    : ظي  رة القُ   اع رفَ

مضمومة مصرة أيغ:مت ورفَ،-ةيم اعوعبد،لءموة هو ابن س ن الرمبن الزبري ح 
 أو الذين ،ة الذين أسلموايظَري قُايا بِنقَ وكل الثالثة من ب،اأبوه الزبري بن باط

  .لمحهم دون الْكانوا وقت قتل آبائهم وأمهاِت
   الْ ماس ذكرها أصحاب   ة مع ثابت بن قيس بن شِ    وللزبري بن باطا قصمازي  غ

يظة ري قُوب بينهم وبني بِنرح قد أسر ثابت بن قيس ِفي انَ وهو أنه كَ:والسري
كم سعد بن ى حلَوا علُزا نملَ فَ، عليهن وم، رأسهقلَ وح،ةاهليجواألنصار ِفي الْ

 بهذَ فَ،هد يدر أراد ثابت أن ي-ميع البالغني ج:أي-معاذ وحكم عليهم بالقتل 
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 كيف أبقى :نه قال ولك،قافَو فَ. دمكج أطلب من رسول اهللا : وقال له،إليه
 وأخريا ،من عليه بأوالده ففعل أن يجب ثابت من رسول اهللا لَطَ فَ!؟بدون عيال

 ج ثابت من رسول اهللا بلَطَ فَ!؟از بدون مالجِحل ِفي الْج كيف يعيش ر:قال
من عليه ِبأن يِبي  ففعل ،الهما قَ،جالنقبلة ناضح  ما هي إالَّ: لثابتالَ وأخري 

  .ه ففعلنقَضرب ع فطلب منه أن ي،ةق األحبحألْحتى 
 فال ،ة كربىونينبني بمالق الْت معناه الطَّالب: #يِقالَ طَتبي فَِنقَلَّطَ$: اهولُقَ

تا غريهحل له بعدها حتى تنكح زوج.  
ا ِفي  إم،وبدبة الثَّهه ِبعا مت مهبش: #ِبو الثَِّةبد هلُثْ ِمهعا ممنِإو$: اهولُقَ

الرقة والراوةخ،وإم ا ِفي الصرغ.  
يلة سى تذوقي ع ال يتم لك ذلك حت:أي: الَ؟ ةَاعفَلَى ِري ِإِعِجر تنْ أَينيِدِرتأَ

وجك الْزديدج،ويذوق ع سيلة تصغري عسلة،يلتكسة ذَّ وهو كناية عن لَ، والع
  .اعمِجالْ

  .ت له ذلكالَ حني قَجالنِبي الس عند  ج: أي:وأبو بكر عنده
هو خالد بن سعيد بن العاص: الد بن سعيد بالبابوخ.  

  . لهنَ ينتظر أن يؤذَ:أي: بالباب
 وكأنه  :ج  اهللاوِلس به عند ررهجا تذه مع إلَى همس ت أالٍَركْا با أب ي:ىادنفَ

ريد من أِبيي بكر أن ينتول،اهره كن أبا بكر لزم األدب عند رفال ،جول اهللا س 
يمكنه أن يقَتدبني يديه بشيءم .  

J ْالمعنى اإلجياِلم : 
تقول عل ةُائش :ت امرأة رفَاَءجة القُاعِبي ظي إلَى رتالَقَ فَ،جالن: 

 الرحمن ت بعده بعبدجوزا ته وأخربت أن،يالِق طَتبي فَِنقَلَّطَي فَِظرة القُاع عند رفَنتكُ
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خرج منه وتعود ا تريد أن ته تعريضا بأن؛ة الثوببده مثل هعا مم وإن،بن الزبريا
إلَى زا األول رفَوجهفَ،ةاع تبسِبي  مجالن،وعرف أن ها تريد أن ترجع إلَى زا وجه
 كناية ،يلتكس ويذوق ع،ديدججك الْة زويلَسى تذوقي ع ال حت:اه لَالَقَ فَ،األول
عن شرطية وِجة الْود لذَّجماع ِفي حل الزياج الثاِنو.  

لَوعذَى ه٢٣٠:البقرة[ ﴾   ﴿ :ىالَا فيحمل قوله تع[.ى أنَّلَ ع 
  . وباهللا التوفيق،اعمِجة الْذَّا الذي هو لَناح هكَ بالنادرمالْ

J ْفقه الديثح: 
ة قَلَّطَمالْة وجم الزحري موجب لت ة طالق البتديث أنَّ حا الْ ذَ من هذُؤخ ي: أوالً 

لَعى زا الْوجهطلقم،وب ينونتها منه بينربىة كُون،ال ت حل له بعدهى تنكح ا حت
ا غريهزوج.  

 : أي-ا  ه الُي إرس   وه : ة احتماالت     لطالق البت  " ةدالع "ي ِفي   انِ  نع  الص ركَذَ: ثانيا  
ر أنت ركَ أو مفرقة بأن ي. أنت طالق ثالثًا:ائلول القَقَ كَ،ةاحدة وفع د-الطلقات
ةَطالق عدم ات تصل إلَى ثالثر،ول لَقُ أو ياه:ة هي طالق البت،أو طالق الب ينة ون

ولقُبأن ي:أنت بائن: أو،ة أنت طالق طالق البت ،ذَ وها كله عند مني روع قُى و
بينة ِلهذه األلفاظ ممقَلَّ طَناه،م الْ وهجورمه.  

ات قَلَ الطَّونَكُ بل البد أن ت،كفي ذلك ال ي أهل العلم إلَى أنَّعض ببهوذَ
فَمكُ،ةقَر ل طلقة تتبعها روِف،ةجع ي الثالثة تكون البينةون،ذَ وها مب بعض ذه

 ،ةوزيجالْم ي وتلميذه ابن قَ ، يميه   وابن ت  ،ةاهري إلَى ذلك الظَّ بهذَ ن م وِم،أهل العلم 
كَوحاهالص ي عن الْاِننعهادةوي.  

لة الطَّأسومالق فيها خالف طويل ونزاع كثري سأِتيي بعضِفي كتاب ه 
  ".الطالق"
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ا أتت ه أن.#ِريب الزِن ب الرحمِنِدبع ِبهدع بتجوزتفَ$: اهوِلذ من قَؤخي: ثالثًا
ناكية من عبدشمحالر ،ور اغبة ِفي الرجوع إلَى زا األولوجه.  

ارابع :يدولُى ذلك قَلَل عاه :$ِإونما معلُثْ ِمه هدالثَِّةب ِبو# . 
اخولُقَ: امسفَ$: هتبسمر ج اهللا ولُس#.أي م تعجبا من صانيعه.  
اسولُقَ: ادسلَه أَ$: اهيِدِرتنْ أَينت فَلَى ِري ِإِعِجرةَاع#.ي الظَّذ منه أنَّؤخ الذي ن 
  .ذ بهؤخائن يرتسنده قَ
اسولُقَ: ابعلَه الَ$: اه! حتوِقذُى تي عسلَيته،و ذُيوقع سلَيِكت#.أفت اها بعم د

جوجواز را إلَى رفَعهاعى نقيض قَلَة عاصده.  
وج للزي انِ  وج الثَّ  حليل الز   أن ت  .  # هت لَيسي ع وقِ ذُ ى ت ت ح  !الَ $:  ذ من قوله    ؤخي:   ثامنا 

األول إنمِجون بالْكُا ي؟ وهل يشترط االنتشار واإلنزال،ةذَّاع الذي تصحبه اللَّم 
ذَهحل نظرا م.  

  . ] ٢٣٠: البقرة   [ ﴾    ﴿  :�وله    قَ ى أنَّ تو ذه الفَ  ذ من ه  ؤخ ي:  تاسعا  
  . اعمِجالْوهو ، ِبهاول خبه الدصح ولكن البد أن ي،قداح الذي هو العكَد النرج ميسلَ

اعاشر :يؤخذ من موع الْجمِبي  ديث أنَّحجالنأفت اهقيض قَا بن؛اصده 
 ، األولاوجهبيحا لز  ون م كُ ي س  الرحمن ا من عبد  اجهو ز درج م ا ظنت أنَّ  هن إحيث 

  .اصده فأفتاها بنقيض قَ، يصل منها إلَى كبري شيءموهي قد اعترفت بأنه لَ
 ذَّ وش،ديثحا الْذَى هضقتى ملَور عمهج الْبذههذا هو م: رشادي عحالْ

رجف لَالن من الس-ِحرمهذَ فَ:-ا اهللامهسعيد بن الْب ميب إلَى أنَّسلق طَ م
الْلِِّحكفي ِلالعقد ي مبتوتوج األولة للز،الَ وخفِفي ذلك اإلج وذَ،اعم هب 

 ذَّ وش،ون فيه إنزالكُاع يمِجحل إال ِبا ال ته إلَى أن- اهللارِحمه-ن البصري سحالْ
أي الْبذلك عن رجورمه.  
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أما جقَور الفُمهاء فَههم يِج الْونَرطُشتاع ولو لَممي حلَّ الْ بل إنَّ،به إنزالصح 
يترتلَب عال الْى إدخإ : النوويالَرج الذي قَشفة ِفي الفَحنه يترتبكم عليه مائة ح. 

وط شرمالْم  رحما استعجال الشيء الْ    ه  ِبقصد حيلة ي  الَن احت  مأنَّ : ر شي ع الثانِ 
 . وباهللا التوفيق،رطُ الشققَّحتى يقتا حتؤانه من ذلك مرمِحب ِباقَع أنه ي؛شرطب
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]٣٠٥[ع أَن ِسنِن بِم$: الَ قَ� ٍكاِل منالس ذَ ِإِةنا تزوكِْب الْجرى الثَّلَ عِبي 
  .#مس قَثُم ،الثًاا ثَهدن ِعامقَ أَبي الثَّجوزا تذَِإ و،مسقَعا وبا سهدن ِعامقَأَ

  .جالنِبي لَى  ِإهعفَسا رن أَنَّ ِإ:تلْقُ لَتئْ ِشولَ و:ةَبالَو ِقب أَالَقَ

<|†�Ö] 

J م وع الْ وضديث  ح :ما يلز رأة الْم للممِجستد وج عندها  ة من إقامة الز، ساء  و
 .اثيبكانت بكرا أو 
J ْالمفراتد: 
  . وطريقتهجالنِبي ة  من سن:أي: #ِةن السنِم$: هولُقَ

  .أ بنكاح صحيحوطَ تم لَ: أي،جوزت تم لَالَِّتيهي : البكر
بالثي :هي مقَن د تزوأي،تج :ت بنكاح صحيحئَِط و.  
  .الي سبع لَ:أي: بعاا سه عندامأقَ
ها ند ِعامب أقَ الثيجوز وإذا ت،اهاِتا أو ضرهِتأي بينها وبني ضر: مسوقَ

 .مس قَثُم ،ثالثًا
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
حكي أبو قالبة أنَّيالَِّتية  من السنج رلَى عيهرعا الش،ِبلَِم وع ها ِفي زن م

ة وبعدهالنبو:أنه إذا ت زوالبكر أقامج عند ها ا سوقَ- سبع ليال:أي-بع سوإذا ،م 
تزوجب أقَ الثيعندها ثالثًاام ، قَثُم سم.  

ة ثالثة ديدجب الْ الثيق وح،ة سبعة أيامديدج البكر الْق ح أنَّ:ةالصخوالْ
 .أيام
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J ْفقه الديثح: 
كم  له ح".ة كذامن السن" :يِباح الصولَ قَديث أنَّحا الْذَذ من هؤخي: أوالً

ألنَّ؛فعالر السن ة ِفي عصر النبوِبي ة ة وبعدها هي سنجالن.  
ا عطيها عليه أي يه لَبج و؛اهبلَ البكر وعنده امرأة قَجوز تن م أنَّ:ثانيا
حتمل أن  وي، اإليناسونَكُ فتحتمل أن ت،لفني أن نعرف العلةكَ ولسنا م،سبع ليال
ذَيكون هق لَا حا من غري تعليله.  
 .مس قَثُم ، عندها ثالثة أيامام أقَ؛اهبلَى امرأة قَلَ امرأة ثيبا عجوزإذا ت: ثالثًا
ا رابع :م ا هو      الفرق بني البكر والثيب حت  ى ج لَع ا وللثيب ثالثًا      الش؟ ارع للبكر سبع 

 لَعج فَ،ة قليلة االنسجاممشنكَ م،نة السديثَكون حالبا ت البكر غَالفرق أنَّ
بت ر وج،ت األزواجفَرا قد عهإنب فَا الثي أم،بعا ليتم إيناسهاارع سا الشهلَ

 .طقَت ثالثًا فَيعِط فلذلك أُ؛األمور
خا امس : إذا رضي ب ِفي أنَّ ت الثي ي  ع لَسب؛ا هطَقَ  سح الث ا ِفي الث قه، ووجب 

لَعى الزوج أن يِتقضي لضر؛ا ما أقام عندهاها هو االحتمال األظهر ِلذَ وهديث ح
ولَ اِهللا نَّأَ$:  سلمة عند مسلمأمسا ثَالثًاج رهدِعن ةَ أَقَاملَمس أُم جوزا تلَم  ، 

 وِإنْ سبعت لَِك سبعت  ،ِشئِْت سبعت لَِك ِإنْ ،ِإنه لَيس ِبِك علَى أَهِلِك هوانٌ :وقَالَ
#ِلِنساِئي

)١(  . 
                                                           

)١ (رواه م    سلم ِفي كتاب الرقَ: باب،اعض  د    وج عندها  ر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزقب   ع
 ،)٢١٢٢( رقم  ،ام عند البكر  قَم ِفي الْ  : باب،احكَ  وأبو داود ِفي كتاب الن    ،)١٤٦٠( رقم  ،افالزفَ 

وابن مهاجباب،احكَ ِفي كتاب الن :١٩١٧( رقم ،ى البكر والثيبلَ اإلقامة ع(،وأح د برقم م
)٢٧٠٣٧(،   الْ : باب،احكَ  ومالك ِفي كتاب الن م     رقم ، مقام عند البكر واألي )١١٢٣(، ارمي  والد

باب،احكَِفي كتاب الن :اإلقامة عند الثي ب والبكر إذا بى ِبن٢٢١٠( رقم ،اه.( 
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 ، ا إن اختارت التسبيعهِتبع كلها لضرقضي السى أنه يلَليل عا دذَي هوِف
 هولَ قَ أنَّ؛ا األربع الزائدةه يقضي لَالَ قَن مولَ قَى أنَّلَليل عديث دحي الْوِف

 . ضعيف
اسهل: ادسا الْذَ يرتبط هق ِبحانَا إذا كَمله ز ة أخرىوج،أو أنه ي يه وإن  لَجب ع

  ؟ةوجن له زكُ يملَ
ذَهواألظهر أنَّ،حل نظرا م كُ ذلك ال يا عليه إذا لَون واجبمكُ ينله ز ة وج

ا هالَق أن يصرف م وليس له ح،ال سيأوي إليهاحذه الْ وهو بالطبيعة ِفي ه،قبلها
 .اتاحبم عليه ِفي الوطء واإليناس يصرفه إلَى شيء آخر قد يدخل ِفي قسم الْقمن ح

اسابع :إذا أرادأن ي تي للعبادةى ِفي بعض اللياِللَّخ،فهل ي لزم بشيء م؟نعي  
ذَهحل نظرا م،ذَ ويكرذَنا هالَِّتية ا البحث بالقصح دثت مع عر بن م

 هو من خري أهل : وقالت،اوجهت عنده زركَش فَ،ا أتته امرأةٌم لَ�اب طَّخالْ
  .اءيحا الْهكَ أدرثُم .ارهوم النص وي،وم الليلقُ ي،الدنيا

  .اءند أحسنت الثَّقَ فَ؛ارياك اهللا خز ج:الَقَفَ
ى كو ِفي الش لقد أبلغت،ؤمننيم يا أمري الْ: بن سوربع كَالَ قَتلَّا وملَفَ

  .اوجه ز:الَ قَ؟ وما اشتكت:الَقَ فَ.إليك
 : الَقَ ! !قضي وأنت شاهد      أَ :الَ  قَ. ام ينه  ب   اقِض: لكعب  الَ قَ فَ. ا مِه بِ ي لَ ع :الَ قَ

ا لَإنك قد فطنت إلَى مأفطن لهم .  
 ﴾        ﴿: ى يقولالَ اهللا تع إنَّ:الَقَ

  . وبت عندها ليلة، ثالث لياٍلم وقُ،ا وأفطر عندها يوم،ام ثالثة أيم ص.]٣:النساء[
  .)١(ا ألهل البصرةاضي فبعثه قَ، من األولي هذا أعجب إلَ:رم عالَقَفَ

                                                           

 .ميل غازي جمحمد/ حقيق د ت،)٣٥ص(وزية جم الْة البن قييكمحالطرق الْ) ١(
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ه عنها ما لَغ الذي ش إنَّ:الَ وهو أنه قَ،اذَلة كالم أكثر من هأسمي الْوِف
وأمثاِل"آل حم"جد من حالوة تالوة ي وفيق وباهللا الت،اه. 

اثامن :ل الواجب ِفي القسم الْه؟ أو الواجب الوطء،بيتم  
لق بارتياح  عتا الوطء فإنه ي أم،بيتم هو الْاجب الو إنَّ: أهل العلمالَقَ
 ،رأةم إلَى هذه الْاَءنه لو جإ :القَ بل ي،اةاوسمتلزم فيه الْال  لذلك فإنه ؛القلب

 ،رأةم وأتى إلَى تلك الْ،اعمِجبيت الْما الْذَ يلزمه ِفي هم لَ؛اهاحا لَرت منكُ يمولَ
امع ِفي ج وال ي،ذهامع ِفي ليلة هجج أن يريه حلَ عيس فإنه لَ؛اهرتاحا لَ مانَوكَ

  .ليلة تلك
 -ى الَتع اهللا رِحمه -كمي  ح  الْأحمد افظ بن  نا ح  يخ  ش ا أذكره أنَّ مومِ : تاسعا  

امع ج ِفي ليلتها أن تكوز لَج فال ي؛ةريضتني مت إحدى الضرانإذا كَ :الَقَ
ضرتها حتأي، عندهاى ولو بت :حت ى ولو بت عند صة الليلةاحب. 
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]٣٠٦[ِن عِن ابع الَقَ: الَ قَب اٍسبر لَ$: ج اهللا ولُسأَنَّ أَو حكُدا ذَ ِإم
 هنِإ فَ؛انتقْزا ر مانَطَي الشِبنج و،انَطَيا الشنبن جمه اللَّ، اِهللاِمسا ِب:الَ قَهلَه أَيأِت ينْ أَادرأَ
 . #داب أَانُطَي الشهرض يم لَ؛كِل ِفي ذَدلَا ومهني بردقَ ينِْإ

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح: ةُاذَاالستععند إر ِجة الْاداعم. 
J ْالمفراتد: 
  .ةاي فهو كن؛اعمِجنا الْاد باإلتيان هرمالْ: #هلَه أَيأِت ينْ أَادرأَ$: هولُقَ
  .ةعاقَوم من تلك الْ:يعِني: #دلَا ومهني بردقَ ينِْإ$: هولُقَ
 .اذَكَه هلَّع لَ،س وال م،بلخِبره ض يم لَ:أي: #انُطَي الشهرض يملَ$: هولُقَ
J ْالمعنى اإلجياِلم : 

حمي  اهللا يإنَّ فَ؛اعمِجة الْاداء عند إرعا الدذَها ِبع دن م أنَّجالنِبي أخرب 
د الكائن من تلك الْلَالوماقَوةع،ي حميه من ضرانيطَر الش . 

J ْفقه الديثح: 
  .اعمِجاء عند الْعا الدذَة هوعيشرديث محلْا اذَذ من هؤخي: أوالً
ا قبل ذَول هقُ أن ي:اذَى هعن م.#هلَه أَيأِت ينْ أَادرا أَذَِإ$: ذ من قولهؤخي: ثانيا
 .اعمِجالتلبس بالْ
د الذي يكون لَحمي الو اهللا ياع أنَّمِجكر عند الْا الذِّذَ من فائدة هأنَّ :ثالثًا

 إنَّ فَ؛عصمهى ذلك أنه يعن ميس ولَ،انيطَر الشرحميه من ض ي،ةعاقَوملك الْمن ت
  . وباهللا التوفيق،ا هي لألنبياءم إنةَصمالِع

ارابع :جوعند الْ"لو" استخدام از حةاج.  
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]٣٠٧[ ع ن قْ  عةَب نِ  ب نَّ أَ :�  رٍ اِم ع ر إِ $:  الَ  قَج  اهللا  ولَ ساكُ ي م ا و لد ولَ خ ى   لَ  ع
الن الَقَ  فَ.اءِ  س ر مِ لٌج األَ ن نارِ ص:  ي  ا رأَ ، اهللا  ولَس أَ ريالْ ت ح مالْ   :الَ  قَ؟و حمالْ و موت# . 

ِلومٍمِلس،ع ِراِهي الطَِّب أَن،ِن عِن ابو الَ قٍَبه:ِم سعاللَّت ثَيالْ:ولُقُ ي حمو 
  .ِهِوحن ومع الِْناب وِجو الزِباِرقَ أَن ِمههبشا أَم و،ِجوو الزخأَ

<|†�Ö] 

J موضالْوع ديثح: النهي عن الدخلَول عى الناء ِلسا فيه من الْمطُخة ور
لَعين والْى الدقلُخ. 

J ْالمفراتد: 
 "ةدالع"ا ِفي مي كَرطِب القُحر وبه ص،ةمزه ضبط بالْ:ضبط بضبطني: ومحالْ

للصياِننع،ور سه بالْمحاء وامليم بعدها واو عليها هةمز  . 
 ي بط الثانِ  الض:    كَ وهو الذي حاه الص ي عن الْ  انِ نعالْي عبيد     وأِب، ي ابِ طَّخهوير، 

ة  عندنا ِفي روايتب الذي ثَو وه:رجافظ ابن حح الْالَ قَ،امريِه وغَ،وابن األثري
  ".دلو" على زنة "موحالْ"البخاري 
أم ا من ناحية م ى الْعن فَ:مو ح ه موأخيه  ،وج كأبيه  أقارب الز ،وع  وابن ،ه م عه م ،  

 ،ة كأبيها وأخيها وما أشبه ذلكوجوج واألختان أقارب الزى أقارب الزعنموالْ
قَواسم األصهار يى الْلَع عالَ قَ،ميعجىالَ تع: ﴿       

  .]٥٤:الفرقان[ ﴾    
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
ذَّحِبي  رجالنمن الد خلَول عى النفَ،اء األجنبياتس سأله بعضم عن ه
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   .#توم الْومحالْ$: جالنِبي  الَقَ فَ،وج وهو اسم جنس ألقارب الز،"موحالْ"
J ْفقه الديثح: 
 ، ى زوجتهلَوج عارب الزول أقَخم دحريديث تحا الْذَمن هذ ؤخي: أوالً
 ووه-اب وجا الْذَ وقد استشكل ه،ةادا األمر عذَ ِفي هلونَاهست ياس النوذلك أنَّ

  ؟ةاحنع أو اإلبماد به الْرمهل الْ -#توم الْومحالْ$: جالنِبي ول قَ
لَوعفصيلا فالبد من التذَى ه:  

ل  حمي فإنه ؛ودهجقق و ح ول وتخة الداحذه الكلمة إبصد من ه  القَانَإن كَفَ
ى أِبلَعي الزوج الذي هو مم لزوجة ابنهحر.  

الْانَا إن كَأم مقصجر والْود به الزمنع والنهي عن الدفَ؛ولخ هوم ول حم
لَعوج الذين لَى أقارب الزوا ِبيسمِبي ول  ويكون قَ،ارمحالْ$: جالنحمالْو موت#. 
مقصبه أنه الْ     ود طَخ    ر منه مت ق كَ قِّحتقق الْ  حوت م،  ذَ وه  ا هالْ األقرب لتأويل    و؛ ديثح 

 ؛هنة ِبلوخاء والْسى النلَول عخجر عن الدهي الزا النذَه ِبدصا قَم إنجالنِبي  ألنَّ
ات معجتمات وانتشارها ِفي الْرنكَموع الْياحش وشوى ذلك من الفَلَتب عرتا يمِل

ةاإلسالمي،  فكأنه ج عر الْطَل خمو كخطر الْحموت وت حقق وود الْجكَطر خحقق ت
وود الْجوباهللا التوفيق،وتم . 

لزم لنهيه أيضا ستن وممضتاء مسى النلَول عخ عن الدجالنِبي هي ن: ثانيا
 من رذَّ قد ح� واهللا ،اوجهل من أقارب زجا أمام راسنهحرأة أن تكشف ممالْ

        ﴿  :ى الَ  حيث يقول تع    " النور  "ا ِفي سورة     م  كَ، ذلك
               
  .]٣١-٣٠:النور[ ﴾  

وقد تضان اآليتانت هاتمرظَن النهي عن نالر ل إلَى الْجوالْ،رأةم رأة إلَى م
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الرج ذلك مِ  ألنَّ ؛ ِفي غري خلوة  انَ ى ولو كَ ل حت  م ا ي بب انتشار الفَ     سوللنفوس     ،احش و 
دفَ،�ائل يعلمها اهللا     خ ما حراهللا النظر إلَى غري الْ   م  مِلارم إالَّ ح  ا يعلمه ِفي ضمن     م

 ذلك من الر ة والتذرع إلَى الْ     يبمحر من أنفسهم واهللا هو أعلم بالعباد         ،ات م.  
ائما اس د والن،ان بسبب نظرةيطَة للشحيت ضارة صفيفَم من امرأة عوكَ

يحى الْلَاولون التغطية عفينبغي ، عليم بالنفوس وما فيها� ولكن اهللا ،ائققَح 
عم االغترار ِبدما ياس من استبعاد شيعه كثري من النوع الفَقُوة ِفي مثل هذه احش
           ﴿: ى يقولالَ واهللا تع،اتسالبمالْ

 .]٢١:النور[ ﴾       
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]٣٠٨[ع أَن ِسنِن بنَّأَ$: � ٍكاِل مر أَج اهللا ولَس عتقِف صةَي،و جلَع 
 .#اهاقَا صدهقَتِع

]<|†�Ö 

J موع الْوضديثح :جااقًعل العتق صد. 
J ْالمفراتد: 
صفييي بن أخطب اليهودي النضريية بنت ح:نسبهم ِفي ه ون بن عمرانار ، 

جى ذلك قوله لَوالدليل علصفي ه حني كانت إحدى نسائه تيامسها وتر فخ
لَعقَالَ حيث،ايه  :$ِبيةُ ننِك البِإن ،وِبيِك لَنمِإنَّ ع ،ِبين تحِك لَتِإنو ، رفْخت فَِفيم

#اتِقي اهللا يا حفْصةُ: ثُم قَالَ، علَيِك
)١(. 
                                                           

 وأحمد رقم ، )٣٨٩٤(رقم ، جفَضل أزواج النِبي : ِفي باب، الترمذي ِفي كتاب الْمناقب) ١(

 .والْحديث صححه األلباِني). ١٢٤١٩(
نظَرا : أَي-ِبنت يهوِدي : - حق صِفيةَِفي: أَي-أَنَّ حفْصةَ قَالَت $": تحفَة األحوذي "قَالَ ِفي  
: أَي-وِإنك البنةُ نِبي   ، -ِفي حقِّي: أَي-قَالَت ِلي حفْصةُ :  -صِفيةُ: أَي-قَالَت . -إلَى أَِبيها

: أَي-ِإنك ِلتحِت نِبي           و -�موسى بن ِعمرانَ       : أَي-وِإنَّ عمك لَنِبي            -�هارونُ بن ِعمرانَ      
 .’ا. نفسه: يعِني. #-اآلنَ
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ة عنفَ والعتق م،اقًا العتق صدلَع ج:أي: #اهاقَا صدهقَت ِعلَعج و،اهقَتعأَ$: هولُقَ
رأةللم،نفَ فهي معة عة حيث تنظيمقلها من الرإلَى الْق حةري . 

J ْالمعنى اإلجياِلم : 
ي دؤل يجمالم ما كَذَا ههاقَ عتقها صدلَع وج،ةفيعتق صأ جالنِبي  ونُكَ

ة الْعرفَإلَى محكم وبيان الوةاقع. 
J ْفقه الديثح: 
نازع  وقد  ،ا هاقًا لَا صد  هعل عتقَ   وج،ة از عتق األم  و ديث جحذ من الْ  ؤخي:  أوالً

 م تهنأوا مع حيث ز؛ى مع القياسافَنتنه يإ : وقالوا،اءهقَ من الفُثريِفي ذلك كَ
النكاح وهي ِفي الرفَ،ق ا لَذَه؛ بصحيحيسلت اِفني الرق معج واز التصف الذي ر

يبنلَ: وإن قلنا بعده،يه العقدلَى ع ألنَّ؛ يصحم الر قعنهاالَ قد ز .  
عل العتق وز جج وأبو حنيفة إلَى أنه ال ي، والشافعي، مالكبهلذلك ذَ

اقًاصد،وح لوا الْمحلَديث عى أنه من خصِبي ات وصيوذَ،جالن هد بمإلَى أح 
جاز ذلكو،حيح ِل وهو الصمقَافَوليلته الد:  

  .ص ألنه ال قياس مع الن؛ياس قول باطلم بالقهولَ قَإنَّفَ: أوالً
 ،جا تشريع منه ذَ وه،اهاقَ عتقها صدلَع وج،ةفي أعتق صجالنِبي  أنَّ: ثانيا

  .شريع األصل ِفي األحكام الت ألنَّ؛ةوصيصخى الْلَ علُّدا يرد عنه م يمولَ
قد وز له العجا أنه يمكَ فَ،ابتهقَملك ر الذي يوا هيهلَ عاقد العأنَّ: ثالثًا

لَعيها للغري أو تا بيعا لَزويجكَ فَ،ا منههيفي صح علَقده عيها با للغري أو تيعا زويج
  .ا لنفسهيهلَقده عصح ع وال ي،له

ديث حا ِفي م كَ،ةعنفَهر ممعل الْرع ج الشازد أج  وقَ،ةعنفَ العتق م أنَّ: رابعا
سهل بن سعد ِفي قصة الوالَِّتية اهبو هبلَ فَ،جي ِبت نفسها للنم يارده، ثُم 

زوجها من ررآنل آخر بتعليم شيء من القُج.  
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 ،ايهلَقد عوز له العجعف قول القائلني بأنه ال ي ضرهومن هذه األوجه ظَ
ولكن يلَصح العقد عا ِبيهالْ أرجو أنَّ،هرم حقذَ ِفي ها هما ذَو هإليه اإلمام ب 

ا ا كن وم،اذَهانا ِلد هللا الذي همدح والْ،اتلمذه الكَها أيدناه ِب مو وه،أحمد
لنهتدي لوال أن هوباهللا التوفيق،انا اهللاد . 
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]٣٠٩[ع نس ِلهِن بس ٍدعِداِع السنَّأَ$: � ير ج اهللا ولَساَء جتهام ةٌأَر، 
 ، اهللاولَسا ر ي:لٌج رالَقَ فَ،يالًِو طَتامقَ فَ.كي لَِسفْ نتبهي ون ِإ:تالَقَفَ
زوِنجلَنْا ِإيه مكُ يلَن ِبك ها حالَقَ فَ.ةٌُاج :ِعلْه ندِمك نش ٍءيت قُِدصالَقَ؟ فَاه :ا م
 ارز ِإالَ وتسلَا جهتيطَع أَنْ ِإ!!كارزِإ :ج اهللا ولُس رالَقَ فَ.اذَي هاِرزِإ الَّي ِإِدنِع
 ملَ فَسمتالْ فَ.يٍدِد حنما ِمات خولَ وسِمتالْ :الَ قَ.دِجا أَ م:الَ قَ.ئًاي شسِمتالْ فَ،كلَ
جِ يدش  الَ قَ فَ،ئًا  ير  ج اهللا  ولُس:  لْه م  عك ش مِ ٌءي قُ الْ  نالَ؟ قَآنِ  ر: ن  ع الَ قَ.م ر اهللاولُ س  : 
زوتكَجا ِبهما معِمك قُ الْنآِنر#. 

<|†�Ö] 

J م  وع الْ  وضديث   ح: عل الْ ج نفَ معة ص وأنَّ ،اقًا د  رآن من أعظم الْ    عليم القُ    ت م افع ن . 
J ْالمفراتد: 

ى لَ نقف عم لَ:الَبن حجر أنه قَاافظ حي عن الْاِننع الصلَقَن: جاءته امرأة
ِماسوكَ،اه ذلك الرلَل الذي طَجبزوج ِب التاه . 

  .لب ِفي الطَّيدا قَذَه: #ةٌاجا حه ِبك لَنكُ يم لَنِْإ$: هولُقَ
 ؛ريه دون غجي ِبوص بالنخصة مبِهاح بالْكَالن:  كي لَِسفْ نتبهي ونِإ: تالَقَفَ
            ﴿: �لقوله 
  .ةوصيصخى الْلَ علُّدا يذَه فَ.]٥٠:األحزاب[ ﴾    

هاهل عندك من شيء تصدقها إي :ليل أنَّدالص داحكَاق أمر البد منه ِفي الن. 
:  قولهاهر أنَّالظَّ: كارزِإ :ج  اهللاولُس رالَقَ فَ،اذَ إزاري ها عندي إالَّ م:الَقَفَ

 وأنت ال إزار ،مكن أن تعطيها إزارك كيف ي:يعِن استفهام إنكاري ي.#كارزِإ$
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  .#ك لَارز ِإالَ وتسلَا جهيتطَع أَنِْإ$: ى قولهعن وهو م، غريهكلَ
  .ةً أخرى بااللتماسر مهريث أمتأكيد ح: #ئًاي شسِمتالْفَ$: هولُقَ
  .لجا اعتذار من الرذَه: #دِجا أَم$: هولُقَ
 .ديدما من حاتس خملتم الْانَ ولو كَ:أي: #يٍدِد حنما ِمات خولَ وسِمتالْ$: هولُقَ
 آِنرقُالْ ن ِمٌءي شكع ملْه :ج اهللا ولُس رالَقَ فَ،ئًاي شدِج يملَ فَ.سِمالت فَ:الَقَ

-يعِني:الَقَ فَ. نعم:الَ قَ.-حفظه تر ج  اهللاولُس: زوتكَجا ِبهما معِمك قُالْ نآِنر# . 
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
يأنَّ� بن سعد هلُخرب س ِبي ت إلَى اَء امرأة جتالَقَ فَ،جالن:إن ها وبت ه

 :الَقَ فَ،وم من القَلٌج رامقَ فَ،الس ججي ِب والنويالًت طَاما قَهنإ ثُم ،نفسها له
زوا إن لَجنيهمكُ يلَن ِبك ها حب منه أن يصدقها شيئًالَطَ فَ،ةٌاج،ولكن الر ل ج
 لْه$: جالنِبي  له الَقَ فَ،ما من حديداتى ولو خجد حت يملَ فَ،دقعا فقريا مانَكَ
معكش ِمٌءي قُ الْنالَ قَ؟آِنر:ن عالَقَ فَ.م: زوتكَجا ِبهما معِمك قُ الْنآِنر#.  

J ْفقه الديثح: 
  .ل الفاضل   جى الرلَ رأة نفسها ع    مرض الْ از ع وديث ج  حا الْ ذَذ من ه  ؤخ ي:  أوالً 
ى ذلك أنه عن ميسل الفاضل لَجى الرلَا عفسهرأة تعرض نم الْونُكَ: ثانيا

يتزوِها بالْجهنَّ أل؛ةبالز وِه بالْاجبة من خصِبي ات وصيجالن،لَ وعا فيلزم لَذَى ها ه
ثلِمهر الْم.  

 يرد ملَ فَ،ويالًرأة طَمت الْفَقَحيث و؛ جالنِبي ق لُسن خذ منه حؤخي: اثالثً
أن يكدر خال أريدك:ا بقولهاطره .حت ى يسراهللا ذلك الر لَل الذي طَجب 

  .اهاحها إيإنك
ارابع :يذ من قَؤخول الرجل لرسول اهللا ج :$زوِنجلَنْا ِإيه مكُ يلَن ِبك ا ه
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حةٌاج#.ج ولَ مثل هذه العبارة ِفي طَازاحكَب الن. 
خاامس :حسن األدب مِبي  عجالنمن ذلك الص لَنِْإ$: الَ حيث قَ؛ياِبح م 

كُيلَن ِبك ها حةٌاج#. 
اسيؤخذ من قوله هل عندك من شيء تصدقها أن الصداق مطلوب : ادس

 ِفي النكاح وال يصح النكاح بدونه

ساابع :يذ من قولهؤخ :$ا ِعمِإالَّي ِإِدن اِرزاذَي ه#.انَا كَ ميه أصحاب لَ ع
  . من الفقرجالنِبي 

ِبي إنكار : اثامنِإ$:  بقولهجالنزارأنَّ كَ.#كا االستفهام استفهام إنكارذَ ه، 
  !!؟ك لَار وأنت ال إز، كيف تصدقها إزارك:أي

اتاسع: يالْ$: ذ من قولهؤخِمتسلَ ووخ ا ِماتمنأنَّ.#يٍدِد ح خ م الْاتديد ح
يجوز أن يجلَعص له قيمةانَاقًا إذا كَد . 

اعقَاختلف الفُ: اشرهاء فيما يجوز أن يعتبر صاقًاد،د أم أنه ليس له  وهل لذلك ح
ح٢٤:النساء[ ﴾     ﴿: � قول اهللا  إال أنَّ،د[. 
ومن  إذ؛ تطلبون بأموالكم:ى ذلكعنفكل ما يسماالًى مي جكُوز أن يون صاقًاد.  

        ﴿ :�وكذلك قول اهللا 
  .ج بهوزتل الذي يستطيع أن يام الْ:ول هناوالطَّ. ]٢٥:النساء[ ﴾
● ومن أجل ذلك فقد اختلف الفقهاء فيما يجوز أن يكون ص؟اقًاد  
   .اليدع فيه   قطَار الذي ت   قد ِم وهو الْ  ، اهم  ر ثالثة د  هلَّ قَأ  مالك إلَى أنَّ    بهذَفَ -
  .اهمرة دشر عهلَّ أقَ أبو حنيفة إلَى أنَّبهوذَ -
به   مكن االنتفاع    وي، االً ى م مسا ي  م لَّ كُ إلَى أنَّه ع فعي ومن م ا الش بهوذَ -

يجونَكُوز أن يص ستدل لذلك ،اقًادِب ويديث الْ حم  الَِّتي  ة رأة الفزاريت  زوج ى   لَت ع
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 الٌّ اآليتني دومفه م غري أنَّ،أحاديث أخر ِفي هذا وهناك    ، ا  فيه ضعفً    أنَّ  إالَّ،  )١( نعلني 
ى أنَّلَعا لَ ممي سماالً مكُ ال يون صوالْ،اقًاد مسألة من مرك األنظارعت.  

ميل إليه القلبوالذي ي:ا ذَ هو مهإليه مالكب ،وهو الثالثة الد الَِّتياهم ر 
  .االًى ممس ذلك ي ألنَّ؛تقطع فيها اليد

 .مع ن:الَ قَ؟آِنرقُ الْن ِمٌءيش كع ملْه$: جذ من قوله ؤخي :ادي عشرحالْ
ى تعليم شيء من لَاح عكَذ منه النؤخ ي.#آِنرقُ الْن ِمكعا مما ِبهتكَجوز :الَقَفَ

  إالَّ، األكثرونهعن وم، أهل العلمعض بذلك بالَد قَقَ فَ، وأقله عشرون آية،القرآن
أنه ال حج مِفي الْة لَه  الْ ألنَّ ؛نع م مشع  ر-وهور ولَ  شرع ذلك-ج ول اهللا  ست يس

الشريعة تؤخولقُذ من الع،ولكنها ت دذ عن ؤخمحج رسول اهللا م.  
 ؛-كثرتت أو لَّقَ-ا  يه لَاضى ع رتم ة الْعنفَم ى الْلَاح ع كَ الن از إذا ج: رش ي عالثانِ 

فإنه يجوتعليم ا،ى تعليم القرآنلَوز ع نفَلقرآن أعظم مةع،اح كَ واألصل ِفي الن
ى الْلَعنفَمعة قصة موسى مع صاحب ملهالَن حني قَدي : ﴿      

اضح  وهذا دليل و. اآلية]٢٧:القصص[ ﴾       
لَعى جل الْعنفَمعة صومن ذلك تعليم القرآن،اقًاد .  

وأجازب عضكَ أهل العلم النىلَاح عتعليم باب من الع رة إلَى غري ذلكبي، 
                                                           

أنَّ امرأَةً ِمن بِني فَزارةَ تزوجت علَى $:  عن أبيه،ديث عن عبد اهللا بن عامر بن ربيعةَحالْ) ١(
 .# فَأَجازه: قَالَ. نعم:لَت قَا؟أَرِضيِت ِمن نفِْسِك وماِلِك ِبنعلَينِ      :ج فَقَالَ رسولُ اهللا ،نعلَيِن

رواهباب،احكَ الترمذي ِفي كتاب الن :م اَءا جِفي م هور الن١١١٣( رقم ،اءس(،و رواهابن م ِفي هاج 
باب،احكَكتاب الن :ص داق الن١٨٨٨( رقم ،اءس( ،وأحد برقم م)وسنن البيهقي الكربى ،)١٥٧٦٧ 

 ،)١١٤٣( ومسند الطيالسي برقم ،)٧١٩٤(على برقم ي يأِب ومسند ،)١٤١٥٢، ١٣٥٦٧(برقم 
 .- اهللارِحمه-ي األلباِنديث حالْ فع وقد ض،)٢٢٦٥(عد برقم جومسند ابن الْ
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وإذا كانت أمس ليم قد تزولْت أبا طَجةَحى إسالمهلَ ع،ا  واعتربت إسالمه مهر
وز جرأة من عتق أو تعليم أو غري ذلك فإنه يما الْهفع ِبنتة تعنفَ ملَّ كُإنَّ فَ؛اهلَ

التلَزويج عالتوفيق وباهللا،ى القول األصحلَيه ع  . 
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]٣١٠[ع أَن ِسنِن بنَّأَ$: � ٍكاِل مر ج اهللا ولَسأَ رى عبِندمحالر ب ن 
عٍفوو لَعِهير دعز فَعِبي  الَقَ فَ،انرجالن: مهيالَقَ فَ.م:ي ا راهللاولَس ،ت زوجت 
امالَقَ فَ.ةًأَر: ا أَمصقْدتالَ؟ قَاه:و نَزن ِماٍةو ذَن فَ :الَ قَ.ٍبهباراهللا لَك أَ،ك ِلوملَ وو 
 . #اٍةشِب

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح :األمر بالوةليم. 
J ْالمفراتد: 
ردأقول: ع:وبدع والردغ هو الشيء يكون له أثر ِفي الثَّ الر،وكأنه ه ا  ن

 ولكن الذي ،لجر للرصفَعم عن لبس الثوب الْنهينه م أل؛اد به أثر صفرةرمالْ
يِبي  ر أنَّظهعرف أنه لَجالن مي قصاد لبس م هوم عفَزر أو مرصفَع،وإن انَا كَم 

قَذلك من تب ثيابه مع ثياب زوجتهار.  
عفَوالزان ر :نبات موفعر. 
ج وز عرف أنه تجالنِبي  أنَّ وكَ،ربكا خا شأنك وم م:أي: #ميهم$: هولُقَ

 . بوجود ذلك األثر ِفي ردائه
 ؟اهقت أو أي شيء أصد؟اهقت أصدم كَ:أي: #اهتقْدصا أَم$: هولُقَ
ا   أو أنه م،وفعرهل هي وزن م :اةو ِفي النفِلاخت: ٍبه ذَن ِماٍةو ننَز و:الَقَفَ

يساوي خمسة داهمر،أو م ا يساوي وزن؟اه  
ذه يت هم س،بهن أوقية من الذَّم ثُاةَو الن أنَّ:-واهللا أعلم-والذي يظهر 

الكمية من الوزن ناة كَوما ساموا نصف األوقية نش.  
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J ْالمعنى اإلجياِلم : 
ِبي أى رجالننى ثوب عبدلَ عمحالر يئًا من لَ بن عوف شعفَون الزانر، 

ففهم أنه تزوفَ،ج فَ،ه عن ذلكألَس أخبره أنه تزوامرأة من األنصارج ،وس اق 
إليها ونَزن اة من الذَّوبه. 
J ْفقه الديثح: 
 ووزن ،هرا مونَكُصلح أن يار يقدِما الْذَ هديث أنَّحا الْذَذ من هؤخي: أوالً

خمسة داهمر.  
الْأنَّ: اثاني مهرِفي ذلك الز انَان كَما يسري.  
ر يست لي؛هرم وأصحابه ِفي قلة الْجي ِبأسوا بالنتاس اليوم أن يغي للننبي: اثالثً

كَالنباباح للش.  
اطن ون مباب ع وإبعاد للش،اللحاح الْكَور تسهيل للنهميسري الْ تأنَّ: رابعا
 .شاحوالريبة والفَ

اخامس :يِبي ذ من قول ؤخجالن: $باراهللا لَك ك#.م شروعية الدعاء للمتزج و
: �هريرةَ عن أِبي  ذلك درا وم كَ،اء له ولزوجتهع الدونَكُ أيضا أن يدر وقد و،بالربكة

 ِبيان جأنَّ النسفَّأَ اِإلنا - كَانَ إذَا رعدأه ونهقَالَ-لَه جوزإذَا ت  :$اهللا لَك كارب ،
#وبارك علَيك، وجمع بينكُما ِفي خيٍر

)١(.  
اسادس: يأَ$: ذ من قولهؤخِلوم#.م شروعية الوةليم،وأن ها وِلةٌاجب ا األمرذَه، 

                                                           

)١ (رواهابن م هاجباب،احكَ ِفي كتاب الن :ت رقم ،احكَهنئة الن )والترمذي ِفي كتاب ، )١٩٠٥
باب،احكَالن :م اَءا جقَ فيما يال للمتز١٠٩١( رقم ،جو(،والد احكَارمي ِفي كتاب الن، 

ا  م: باب،احكَ وأبو داود ِفي كتاب الن،)٢١٧٤( رقم ،ال لهقَا يل مجج الروز إذا ت:باب
قَيال للمتزالْو. واللفظ له )٢١٣٠( رقم ،جوياأللباِنصححه ديث ح. 
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ذَوها مه-ب اإلمام مالك ذهِحموذَ،- اهللار هالْب جور إلَى أنَّمهالو ليمة ة سن
مستةحب.  

اسابع: الوة هي الطَّليمام الْعمتخرسذ ألجل الع.  
 وقد اختلف أهل العلم ِفي ،ولخة بعد الدليم الوونَكُغي أن تنبأنه ي: ثامنا

والَقَ فَ،اقتهب عضالَ وقَ. بعد العقد:مهب عضمه:بعد الد ولخ.  
  .ولخ بعد الدونُكُا ته األشهر أنإنَّ: لوأقو
الْ: اتاسعمرجح أنها تكون بعد الدولخ،ذَ وها ما جرى عليه عكثري من لُم 

 .ةسلمني واألئممالْ
عولُقَ: ااشرأَ$: هِلوملَ وِبو اٍةش#.ي رلو: "��� اد"ه نا أنا للتقليله.  
اوز الكبشني أو الثالثة ِفي جتة ال تليم الوإنَّن فَكُا يهم أنه م:رشادي عحالْ

رف األقدمنيع. 
قره له الناس اليوم من اإلسراف ِفي الوالئم أمر ال يفعا ي مأنَّ :رشي عالثاِن

رعالش،بل هو ي عتر من الباطل الذي يأثَبم العنَّإ إذ ؛يهلَبد عب عضم تصل الذبائح ه
بع تمسلم الْمخ ال ينبغي فعله من الْذَ وهذا ال شك أنه ب،ندهم إلَى فوق األربعنيع

 . وباهللا التوفيق،Tألوامر اهللا 
 

 

J@J@J@J@J 
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  :القالطَّ ●
  . هو اإلطالق:ِفي اللغة -
 ال وح،اه لَار إطالقًبعت وهو ي،ربمماح الْكَة النقد علُّ هو ح:رعي الشوِف -
لتلك العةقد. 
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]٣١١[ع نع ِدب ِناهللا بع مأَ$: ب رنلَّ طَهقام أَرتهِه وياِئ حكَذَ فَ،ضر 
 ثُم ،اهعاِجريِل :الَ قَثُم ،ج اهللا ولُس رهن ِمظَيغت فَ،ج اهللا وِلسر ِلرم عكِلذَ
يكِْسمها حتطْى تهر، ثُمِح تفَيض طْتهنِْإ فَ،رب ا لَدنْ أَهقَلِّطَ يلْا فَهقْلِّطَيا قَهنْ أَلَبي مساه، 
 . #T  اهللارما أَم كَةُدِع الْكلِْتفَ

ٍظفْي لَِفو: $حتِحى تيضح يةًضم سقْتِسةًلَب وى حيِتضقَلَّ طَالَِّتيا ها ِبهاه#.  
فَ$: ٍظفْي لَِفوِسحبِمت ِقالَ طَناه،و راجعها عباهللا كَ دا أَممرهر ج اهللا ولُس#. 

<|†�Ö] 

J موع الْوضالطَّ :يثدحِفي الْالق يضح. 
J ْالمفراتد: 
 . غضب:أي: #هن ِمظَيغتفَ$: هولُقَ
  .رما أَذَه: #اهعاِجريِل$: هولُقَ

ثُمي كِْسمها حتطْى تهأَ: رمآخرر . 
ثُمِح تفَيض طْتهر :أمر ثالث مترتلَب عا قبلهى م.  
ة ِفي حصلَمت له الْره أو ظَ،اهقَلِّطَ أن يب أح:أي: اهقَلِّطَ ينْ أَها لَد بنِْإفَ
  .طالقها
  .ا أمر أيضاذَه: اهقْلِّطَيلْفَ
 .اهامعج قبل أن ي:أي: اهسم ينْ أَلَبقَ
 .]١:الطالق[ ﴾ ﴿: �اإلشارة إلَى قوله : #ةُدِع الْكلِْتفَ$: هولُقَ

 .هنِتدل ِع الستقبا:ىعنموالْ
  .ا فيهاهقَلَّ طَالَِّتية يضح غري الْ:أي: #ةًلَبقْتس مةًضيح$: هولُقَ
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 بعض أهل همعا زم كَغَلْ تم لَ:أي: #اهِقالَ طَن ِمتبِسحفَ$: ٍظفْي لَِفو: هولُقَ
 .يهلَ عتبِس بل ح،العلم

 .ااهه اهللا إيحن مالَِّتي من الثالث :أي: اهِقالَ طَنِم
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
 سلَ غت ت أن  بلَ يض قَح ائض ِفي حال الْ    وهي ح   هت وج ز�  رماهللا بن ع     بد ع  قلَّطَ

 ،ا إلَى عصمتههادِتا بإعهاجعر أن يهر وأم، غضب من ذلكجالنِبي  غَلَا بملَ فَ،منه
ثُم ي    ى تطهر  مهلها حت،  ثُم مسكها ِفي ذلك الطهر بدون جِ        يم اع حت  ى تحيض حة  يض

 .يضحهر من الْا إن شاء بعد الطُّهقَلَّة أخرى طَيضت حاضا حإذَ فَ،أخرى
J ْفقه الديثح: 

 ؟ ع أو ال يقعقَوهل ي ،يضحالق ِفي الْم الطَّحريديث تحا الْذَذ من هؤخي: أوالً
  وأنَّ،القوع الطَّقُ إلَى وورمهج الْبهذَ فَ،ِفي هذا خالف بني أهل العلم

  .ملق آِثطَمالْ
اهر إلَى م وأهل الظَّهعاء مملَة من العاعم وج، وابن القيم، ابن تيميةبهوذَ

واستدلوا  ،ت ِفي عصمته   الَ ه ما ز  ت وج ز  وأنَّ  ،ةلي يض غري واقع بالكُ    ح الق ِفي الْ  الطَّ أنَّ
 ،ودردحدث م ملَّ كُ بأنَّجالنِبي  فقد أخرب ، بدعيالق طَالقلطَّا اذَ هلذلك بأنَّ
وكونه مردفَاود معنشيء؛ع فيه قَاه أنه ال يم دلني ِبستةَ حائشلديث ع 

ولُ اهللا :قَالَتسج قَالَ ر: $هِمن سا لَيذَا ما هِرنثَ ِفي أَمدأَح ن؛مدر وفَه #
)١(.  

                                                           

)١ (روالبخاري اه باب،لحِفي كتاب الص :لَ إذا اصطلحوا علح جور فَى صالصلح مرقم ،ودرد )٢٦٩٧( ،
، )١٧١٨( رقم ،ثات األمورحد مد نقض األحكام الباطلة ور: باب،سلم ِفي كتاب األقضيةمو

 :باب ،مةدقَم ِفي الْهاج وابن م،)٤٦٠٦( رقم ،ة ِفي لزوم السن: باب،ةداود ِفي كتاب السنوأبو 
تعظيم حديث رسلَول اهللا والتغليظ عى منع ار١٤(رقم  ،هض.( 



  > �������א��������م
٢٣٢ 

ا  أم،ةلقَى احتساب تلك الطَّلَ عتلَّ دالَِّتيايات ووا ِفي الرحدم قَهأن: ياثان
 ،طالقهاة من قَلْى احتساب تلك الطَّ  لَ عتلَّ دالَِّتي ات ايو م استدلوا بالر هإن ور فَمهجالْ

وقد تتبه-ي  الشيخ األلباِنعِحماهللار -الر والَِّتيات ايلَّ دتى احتساب تلك لَ ع
إرواء الغليل ِفي "ا ِفي كتابه هاِبم احتسدى علَ عتلَّ دالَِّتيات ايو والر،ةلقَالطَّ

تخريج أحاديث منوظَ،"بيلار الس هرمن تلك الر وات أنَّايالر والَِّتيات ايلَّ دت 
لَعاِبى احتسا أكثره،ور واتا أحفظه.  

وقد رجحمذهب الْ:أي- ذلك ت جورمه-لَ ِفي تعليقي عا الْذَى هديث ح
  : وهو الذي تطمئن إليه النفس ألمور ثالثة،"المبل السس"ِفي 

  .ى احتساب تلك الطلقة أكثرلَ عتلَّ دالَِّتيات ايو الر أنَّ:األول -
  .ا أحفظهاتو رأنَّ: ثانياو -
 .)١(عقَ األول والق الطَّى أنَّلَ عالٌّة دعاجرم بالْ األمرأنَّ: ثالثًاو -

                                                           

)١ (وبالري الْوع إلَى كتاب األلباِنجذكُمور تبيالطُّ لنا أنَّن رق أو الروالَِّتيات اياقَ سه-ا هِحمر 
 ستة ِفي :اتاي إلَى تسع روودع وهي ت،ةاي ثالث عشرة رو�ر مديث ابن عح ِل-اهللا

  .ى االعتدادر ال ينا مه وثالث استدل ِب،ىة األولَلقَاالعتداد بالطَّ
ى أنَّلَع رو اي  ات االعتداد راجح لَة عى رو ايات عم االعتداد ألمور  د:  

 .تقننيماظ الْفَّحا من الْهاتو رأنَّ: األمر األول
  .عتدادة ِفي االحريا صهأن: ياألمر الثانِ 

 .ات االعتداد أكثراي روأنَّ: األمر الثالث 
أنَّ: ابعاألمر الررو ايتين من االعتداد الصرفُريح مِبي ة إلَى وعجالن.  
  .ةحيح وهي ص،ةوفَوقُريح مات من الصاي ثالث روأنَّ: امس خاألمر الْ

أما روي اِنات القسم الثَّاي-وهي عطقَ فهي ثالث فَ-م االعتدادد،وم وِن كَعفَ؛ا أقله إنا غري ه
صريكَ،ة للتأويلابلَ بل هي قَ،ةح الَا قَمه-افعي  الشِحمولَ،- اهللار مي رها شايئًا صواب.  
د عتنه ي فيه أعامهر جا ِفي طُهقَلَّ أو طَ، امرأته وهي حائضقلَّ طَن م بأنَّولَ القَن أنَّبيتا يذَهوِب

 ).النجمي. (ى التوفيقالَ وباهللا تع،م وهو آِث،-عقَالق ي الطَّ أنَّ:أي-الق بذلك الطَّ
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  : وبدعييسم إلَى سننقَالق ي الطَّديث أنَّحا الْذَذ من هؤخي: اثالثً
 ،ملها ح مستبني  امالً  أو ح ،امع فيه  ج  ي مهر لَ ِفي طُ ونَكُ  هو أن ي  :ي الق السن  الطَّ  فَ

 .ةالق واحدوأن يوقع الطَّ
الق ِفي الْ فهو إيقاع الطَّ:الق البدعيالطَّا أمأو ِفي طُ،يضح هر جامفيهع  ، 

أو ججلس واحدمع الثالث ِفي م.  
ا  رأنَّ: ابع ت  ِبي    ظَغيجالن لَ ع  ى ابن عمالٌّر دإيقَ  ى أنَّلَ  ع  الْالق ِفي الطَّاع يض ح

معصية هللا موجبة لغولو لَ،بهض مكُ تن مة لغوجبضبه ما تِبي  ظَغيمنهاجالن . 
اخامس :لَّكَقد تملَ العمالَِّتيى العلة لَاء عمن أجلها ن ِبي ى هعن إيقاع جالن  

  :ىة األولَيضحرأة من الْموج الْرالق بعد خالطَّ
فمنهم مِح الْنَّإ :الَ قَنِفي ذلك تطويل الِعةَكم ة لَدلَّعكها يرغب فيها فيمسه.  

ومنهم مالَ قَن:لئال تصري الر جعة لغالقض الطَّر.  
ومنهم منَّإ :الَ قَنقُ ذلك عة لهوب.  

ومهمكُا يِبي  إنَّ فَنجالنقد ن ى ذلك الْهالق ِفي طلق عن إيقاع الطَّم
 إنَّا فَذَهى لَ وع،ة أخرىيض بعد حره طُيأِتى ية حتيضحهر الذي بعد تلك الْالطُّ
كْحهر الذي بعد الْ الطُّمحى كحكمهاة األولَيض،ال ي وز إيقاع الطالق فيهج.  

سِحالْ: اادسكمذَة ِفي ها النهي حتى ال تطول العدى الْلَة عرأةم.  
ساابع :يذ منه أنَّؤخوالْ،عصية الطالق البدعي م معصية ال يرضا اهللا اهT.  

 � رم لعجالنِبي  أمر فَ، األمر باألمر بالشيء أمر بهنَّإ : األصول أهلُالَقَ: ثامنا
أن يأمعبدر  اهللا بن عمب ر برجعتها يعتا بذلك األمربر أمر.  

 والشافعي  مالكبه وقد ذَ،ضيِح الْ: باألقراءادرم الْى أنَّلَديث عح الْلَّد: تاسعا
  .يضِح الْ:اه ِبادرم الْ أبو حنيفة إلَى أنَّبه وذَ، األطهار:دارم الْإلَى أنَّ



  > �������א��������م
٢٣٤ 

 ألنه لو ؛ديثحا الْذَا دل عليه ه مو ه؛يضِحراد باألقراء الْم الْنَّإ :والقول
 .  وباهللا التوفيق،اصياديا وععتاهللا بن عمر م  عبدانَا كَ م؛انت األقراء األطهاركَ
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]٣١٢[ع اِط فَنِبةَم قَِتن أَنَّأَ$ :ٍسي با عِرمو بنقَلَّ طٍَصفْ حلْاا هبةَتو هو 
: الَقَ فَ،هتخطَس فَ،ٍريِعش ِبهيلُِكا وهيلَ ِإلَسرأَ فَ،-ثًاالَا ثَهقَلَّطَ: ٍةايوي ِرِفو- باِئغَ
وِكلَ ااهللا ملَ عيا ِمننش فَ.ٍءي اَءجتر كَذَ فَج اهللا ولَسرِل ذَتلَك لَ :الَقَ فَ،هيس 
 ثُم ،يٍكِر شم أُِتي ِفي بدتع تنْا أَهرمأَ فَ.-ىنكْ سالَو: ٍظفْي لَِفو- ةٌقَفَ نِهيلَ عِكلَ
 نيِعضى تمع أَلٌج رهنِإفَ ؛وٍمتكْ مم أُِن ابدني ِعدت اع،ياِبحصا أَاهشغ يةٌأَر امكلِْت :الَقَ
 انَيفْي سِب أَن بةَياِوع منَّ أَه لَتركَ ذَتلْلَا حملَ فَ:تالَ قَ.ييِنِنآِذ فَِتلْلَا حذَِإ فَ،ِكابيِث

أَوبا جٍمهطَ خالَقَ فَ،ياِنبر أَ :ج اهللا ولُسا أَمبو جالَ فٍَمهي ضعع صاهع نِهِقاِت ع ، 
أَوما ماِوعفَةُي صلُعالَوك لَالَ م ه،ي أُِحِك انسةَامب نز ِركَ فَ.ٍديهته، الَ قَثُم: ي ِحِكان
 . #ِه ِبتطْبتاغْ و،راي خيِه اهللا ِفلَعج فَ،هتحكَن فَ.ٍدي زن بةَامسأُ

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح :هقَلَّطَل للمة البائن سى ونفقة أم ال؟كن 

J ْالمفراتد: 
بن   اك  ح وهي أخت الض ، ارب بن فهر بن مالك   ح ي ممن بنِ  :  يس  بنت قَ  ةُاطم فَ

 ِلقيس الذي و   ي العراق ليزيد بن م عة اوي،    وهو من صغار الص حة اب،  وهي أس منه  ن، 
 .الما عقل وجه لَانَ وكَ،ات األولاجرهموكانت من الْ

 أبو عمرو بن حفص بن :أقول: #ةَتبلْاا هقَلَّ طٍَصفْ حنو بِرما عب أَنَّأَ$: هولُقَ
 ،ميدحالْ  عبدهم اس: قيل، بنت قيسةَاطموم زوج فَخزر بن مماهللا بن ع ة بن عبدغريمالْ

 ج النِبي   اة  ي ح اخرو ن ِفي أَ م بالي   ات م ،  أبو حفص بن عمرو     : فيه   الُقَ  وي ، د م أح :وقيل 
لَعوقيل،حيحى الص :ع اشإلَى خالفة ع مر وهوو هم،وص ة الذي احب القص
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وهو ابن ، ةبيعي ر هو عياش بن أِب"ٌءيا شنيلَ عك لَسيلَ" : بنت قيسةَاطم لفَالَقَ
عي عمرو أِبم . 

صفة    وهي،ربىة كُون ين الق البائن ب الطَّا ه ِبادر وي"لبتة  ا" طالق: #ةَتبلْا $: هولُ قَ
 الثالث الطلقات  مع   جونَ كُا أن ي    وإم ،ة الثالثة    لقَ هي الطَّ  ونَ  كُا أن ت    إم ،بني  مالق الْ للطَّ

مرة وةاحد،ِت واعا لَربذلك مبين ها من زوجهى رأي الْلَا عجورمه.  
رجحالص ي اِننع-ِحرماهللاه -الر فيهاالَِّتية واي :أنه خ رجم عع إلَى  لي 

اليفَ،نم بثَعإليها بتطليقة ثالثة ب ت لَقياه،الَقَ و:ذَ وهحيحا هو الص. 
  ".أرسل"اعل فع أنه فَ بالر"هكيلُو"ى إعراب لَع: #ٍريِعش ِبهيلُِكا وهيلَ ِإلَسرأَفَ$: هولُقَ
  .نهِمت ضب غَ:أي: خطتهسفَ
 .رعا ِفي الشينلَ عةٌاجب وةٌقَفَ ليست لك ن:أي: ٍءي شنا ِمينلَ عِكلَ ااهللا م و:الَقَ
ن  يس لتسأله ع بنت قَةُاطمت إليه فَاَء ج:أي: جول اهللا ست إلَى راَءجفَ

  .سألةمذه الْكم ِفي هحالْ
  .ج اهللا ولُس القائل هو ر: أي:-ىنكْ سالَ و:ٍظفْي لَِفو- ةٌقَفَ نِهيلَ عِك لَسي لَ:الَقَفَ
  .ريك ِفي بيت أم شدعت فاطمة بنت قيس أن تر أم: أي:اهرمأَفَ

لْ ِت:الَ قَثُمكام ةٌأَري غشا أَاهصأي:ياِبح :ي لونَدخلَ عيها ِفي مزِلنوِنكَ لَ؛اها ه
حسن إليهمت.  

   .اكِ ر  يالَ فَ:أي  : #كِ اب ي  ثِ نيِعض ى ت م ع  أَ لٌج  ر هنإِ  فَ؛ومٍ  ت كْ م م أُ  ِن اب دن ي عِ دتاع $ : ه ولُ قَ
  .يخربيِنى تيئًا حتعي شصنتك فال ت إذا انتهيت من عد:أي: ييِنِنآِذ فَلِتلَا حإذَفَ
ى  عنم ِب:ياِنبطَ خٍمها ج بأَ وانَيفْي سِب أَن بةَياِوع منَّ أَه لَتركَ ذَتلْلَا حملَ فَ:تالَقَ

أنهمإلَالَا أرس ولَ،ايه مقطَ تع مواحد منهماع .  
ضرب  أنه ي :يعِن ي:ِهقِ اِت عن عاهص ع عض يالَ فٍَمهو ج با أَمأَ :ج اهللا ولُس رالَقَفَ

الناءس.  
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أَوما معة فَاويصلُعوك:م عنفقري:علوكى ص ، فَثُم سرالَ$:  بقولههلَالَ م ه#. ثُم 
أمر ه    نِكا أن ت ح أس لَ ، بن زيد فكرهته        ةَ ام ها كرهته أوالً      لَّع    قُى وهي    ولَ لكونه مرةشي، 

وهذه نعرة كانت متلَأصة عند العبر، ثُمأم رها ما$: ة أخرى بقولهري أُِحِكنسةَام 
  . ِه ِبتطْبتاغْ و : تالَ  قَ. # رايثِ را كَ ي خ يهِ  اهللا فِ   لَعج  فَ-هِ  بِ ت جوز ت :أي -  هت ح كَن  فَ. دٍ ي ز نب ا
  .ا بههطنب غَاَءس الن أنَّ:ىعنمِب

J ْالمعنى اإلجياِلم : 
مرو  عا أبو   ه وجزا  هقَ لَّ ة طَ يهِرة الفِ  شي ريس القُ   بنت قَ  ةَاطم  فَ ة أنَّ  ذه القص ي ه ِف

طته خستفَة قَفَون نكُا شعريا يه لَلَ أرسهكيلَ و وأنَّ،نملق إلَى الينطَ وهو م،بن حفصا
ت به فعند ذلك ذَ.#ٍءي شنا ِمينلَ عِكلَ اواهللا م$: الَقَ فَ،- أنفت من أخذه:أي-

  .ىكنا سلقهطَى ملَا عه لَيس فأخربها بأنه لَ،ةفتيست مجالنِبي إلَى 
وأمرها أن تعتدِفي بيت أم ولكن لكَ،ريك ش ون أم شريك يغشى مزلَنا ه

بِبي  أصحاب عض؛جالنلذلك ع وِن عن كَلَدها تعتعندهاد ، ثُمأم رها أن تعتد 
ِفي بيت ابن أمم ؛ومكتلكون ابن أم م كتوم عاامري وهي عومن ناحية ،ةمري 

أخرى تع ِثضيابها فال يرااه.  
ثُمأم رها أن تولَ،حل لألزواجؤذنه عندما ت ملَّا حتأخربته بأن هطبت ا خ

ا يهلَ عارا أشم وإن،امنهد ِما بنكاح أحيهلَشر ع يملَ فَ،ةاويعهم ومي جمن قبل أِب
نِكبأن تحأس فَ، زيد بنةَام كَنحتأس ي حديثها  وِف، بن زيد واغتبطت بهةَام

مسائل هي من مقَالف بني الفُِخرك الْعتاءه.  
J ْفقه الديثح: 

 " ةَتلبا" العلم ِفي    أهلُ فلَ  اخت .#ةَت بلْا ا ه قَلَّ  طٍَصفْ  حِنو ب رِ ما ع  ب أَ نَّأَ $ : اه ولُ قَ : أوالً 
ا"ظ  القه بلف   طَ انَ  هل كَ :ذه ه  لبةَ ت"،      فاعتربت وضع واحد    أو كان طالقه ثالثًا ِفي م



  > �������א��������م
٢٣٨ 

ا إليها هلَ أرسالَِّتية األخرية منها هي لقَانت الطَّ وكَ،قًارفَت طالقه مانَ أو كَ،"بتة"
  . أنه أرسل إليها التطليقة الثالثة:ىعنم ِب،وهو غائب

الْأنَّ: اثاني مرجح من هذه الروات أنه أايفاعتربت ،ة الثالثةطليقَرسل إليها الت 
  ".البتة" :اتهم ولذلك س؛ا منههبينة لَمهي الْ

 ،الق فيها الطَّعم بأنه ج.#ةَتبا الْهقَلَّ طَهنأَ$:  بروايةورمهج الْكسمت: ثالثًا
وعدى أنَّلَوا ذلك من األدلة عم نج مالطَّع جلس واحالق ِفي مطالقه غَلَد بأن ب 

 هارضعوم يفهما الْذَ ه أنَّ إالَّ،بينا لزوجته من عصمتهون مكُ ذلك يهالقَ طَثالثًا أنَّ
 وسنتيِن     وأَِبي بكْرٍ    ج كَانَ الطَّالق علَى عهِد رسوِل اهللا           $:  قَالَ �حديث ابن عباس       

   ِإنَّ الناس قَدِ  : فَقَالَ عمر بن الْخطَّابِ ،دةًِمن ِخالفَِة عمر طَالق الثَّالِث واِح
# علَيِهم فَأَمضاه. فَلَو أَمضيناه علَيِهم   ،استعجلُوا ِفي أَمٍر قَد كَانت لَهم ِفيِه أَناةٌ    

)١(.  
إنَّثُم ع مر �ج معالص حةَابواست شارِإ$: م ِفي ذلك بقولههأَين ى ر
 اهضمأَ فَ.مِهيلَ عهيِضم ننْى أَرأَ فَ، استعجلُوا ِفي أَمٍر كَانَ لَهم ِفيِه أَناةٌالناس قَِد

لَعِهيم#.وي فَستادا الْذَ من هديث أنَّحم نج مالطلقات عجلس  الثالث ِفي م
  .ر واحدةبعت يهالقَ طَواحد أنَّ

 ، �اب طَّخر بن الْمؤمنني عم أمري الْهررا قَ إلَى مورمهج الْبهوقد ذَ
ات فظَ أو ثالث لَ،انت بلفظ واحد وصفه بثالثاء كَو س،وا الثالث ثالثًارباعتفَ
متاليةت،لَ وعذَى ها جرى أصحاب الفتوى ِفي عهد عر م�وم نب ي  وِف،هعد

  .تباع األتباعأعهد التابعني و
                                                           

)١ (رواهرقم ، طالق الثالث: باب،قالَسلم ِفي كتاب الطَّ    م )كتاب  وأبو داود بنحوه ِفي  ، )١٤٧٢
 والنسائي ِفي كتاب          ،)٢٢٠٠، ٢١٩٩( رقم  ، ات الثالث طليقَة بعد الت   عاجر م نسخ الْ   : باب ،الطالق

 ).٢٨٧٧(د برقم   م وأح  ،)٣٤٠٦( رقم  ،ةوج ول بالز خ طالق الثالث قبل الد    : باب،القالطَّ
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 الثالث ريح ِفي أنَّديث صح الْ رغم أنَّ،أيا الرذَ منهم هدالف أحخ يملَو
كانت واحدلَة عِبي هد ى عفَ وكَ،جالنألنه هو الْ؛ليالًى بذلك د مشع ر-لَصات اهللا و

نته فهو  وكل رأي خالف س،وددر وكل قول خالف قوله فهو م،-وسالمه عليه
ي ورأ،ندفَمع إ ِفي �ر مئامضه ما تسارعقَوا إليه رأي ِفي مة النصلَاب،وإن ا م
جلس ع الثالث ِفي مم إلَى ج: أي،عهم إلَى ذلكارسة منه لَهم ِفي توبقُ عانَكَ

  .ديثًاما وحديالف قَِخاطن الْو وم،رك األنظارعتلة من مأسم والْ،واحد
 ،احدجلس و ِفي مانَالث إذا كَ طالق الثَّ أنَّ أهل الظاهر إلَىبهوقد ذَ

سانَاء كَوبألفاظ م تكَ،اليةت ول لزوجتهقُأن ي:قَلَّطَ هي مقَلَّطَة مأو بلفظ .ةقَلَّطَة م 
احد وصفه بثالث كَوفَ. هي طالق بالثالث:ول لزوجتهقُأن ي إنهم يِبعتذلك ونَر 

  .مادياهر قَ به أهل الظَّالَ قَ،واحدة
ذَوأحيا ها القول ونشرد ابن تيمية :ى بهه وأفتمالْ  بن عبدأحليم بن عبدح الم الس

 ا القولذَ وأوذي بسبب ه،ابعادس وأوائل القرن السي ِفي أواخر القرن الساِنرحالْ
وت   بعد م  اآلخر  و وأوذي ه  ،- اهللا رِحمه -م  ى ذلك تلميذه ابن القي      لَ  وتبعه ع   ،كثريا 

     ؛ذه الفتوى   شيخه بسبب ه    ا بأنعلم  ا هي الْ  هح   ق الذي ترك ر جول اهللا   س  تهعليه أم.  
كُلٌّ منهما  رر حيث قَ،ا البابذَى كثرية ِفي هاوتولشيخ اإلسالم وتلميذه فَ

-ِحرماهاهللام -ِفي غري م ِبي وطن أنه ال يعرف عن ا مأنه أمضى الثالث جالن 
وجلَعولكن العكس هو الْ،ا ثالثًاه مِبي وف عن عرجالن.  

  وقد تبع شيخ     اإلسالم ابن تيمية ج م ةٌاع  لَ من الع م  أنَّ  إالَّ،ا القول  ذَاء ِفي ه   ب عض 
 العزيز بن باز     ة الشيخ عبد  اح م  ومنهم شيخنا س    ، ةى الني لَ  القول به ع    قلَّأخرين ع  تمالْ
ح العثيمني       اِلد بن ص  م ح وم ، ي واأللبانِ    ،ي انِ وكَ والش  ،ي انِ نع   به الص   الَ وقَ ،- اهللا  رِحمه -
-ِحرمهام اهللا جميع-،ذَ وهحيح فيما أرىا هو القول الص.  
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لَوعفَ؛اذَى ه منج معالطالق ِفي م انَإن كَ فَ،احد استحلفجلس وأر اد 
ى منه ر وإن ج،به واحدة فهي واحدة اد أرانَ وإن كَ،بذلك الثالث فهي ثالث

ال غَذلك ِفي حب لَضمي توباهللا التوفيق، ذلك الطالق واحدةانَ كَ؛ن فيه نيتهبي . 
ارابع :ياِط لفَجذ من قوله ؤخلَ$:  بنت قيسةَميِك لَسلَ عِهيةٌقَفَ ن#.ي ِف و

روةاي :$الَوكْ سالْ أنَّ.#ىن مبتقَلِّ طُالَِّتية وتت طالقًا ال رفيه ليس لَةَجع هى لَا ع
قَلِّطَمها سكنةقَفَى وال ن.  

● ذه الْوألهل العلم ِفي هسألة قَما وحديثًا ثالثة أقوالديم : 
 � عن عمر     در وو،  أبو حنيفة     الَ وبه قَ   ،ة قَفَى والن  كن ا الس  ه  لَأنَّ :   األول   ولُ القَ 

ديثَأنه أنكر حاه،ا $: لَاقَ ونِبيةَ ننساِهللا و ابِكت كرتأٍَةجال نرِل امِري  الَ، ِلقَودن 
تِسين أَو ِفظَتا حلَّهلَع#

)١(.  
  أنَّ-ةالكيمة والْافعيم الشوه-اهب ذَمور أهل الْمهيه جلَوع: ي الثاِنولُالقَ

  .ةقَفَون النى دكنا السهلَ
ثني  دحمالْ وهو قول كثري من      - اهللا  رِحمه -  أحمد  به اإلمام     الَ قَ:  لثالث   ا  ولُ القَ 

ات  إن كانت ذَة إالَّقَفَى وال نكنة سوتبتب أنه ليس للمذهمرين عن الترحتمالْ
ه  فإن،ملحيلَنفق عا من أجل الْيهملح.  

ذَ وه    الْأنَّ : ����حيح  ا هو القول الص طَة قَلَّطَم ا ليس لَ   القًا بائنها س ى وال كنةقَفَن، 
ة جعق الرلِّطَمملك الْ يالَِّتية جعية الرقَلَّطَا تكون للممة إنقَفَى والنكن السوأنَّ

لَعِبي   ألنَّ؛ايهجالنأم فَر ةَاطمبنت قيس أن ت عتدشريك ِفي بيت أم ، ثُمع لَد 
                                                           

)١ (الْ: باب،القسلم ِفي كتاب الطَّصحيح م قَلَّطَمة لَقَفَة ثالثًا ال نرقم ،اه )والترمذي ، )١٤٨٠
 والنسائي ،)١١٨٠( رقم ،ةقَفَا وال نهى لَكنة ثالثًا ال سقَلَّطَم ِفي الْاَءا ج م: باب،القِفي كتاب الطَّ

باب،القحوه ِفي كتاب الطَّن :الر خصة ِفي خوج الْرمبتوتة من بيتهِتا ِفي عد٣٥٤٦(رقم  ،اه(. 
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  لَ دعا ما ه ى لَكن  فلو كانت الس ، مكتوم   ِفي بيت ابن أم  دعتا أن ت  هر وأم ،عن ذلك
  . عن ذلكجالنِبي 

 أن ج اهاش وح،ضرفَجب أن تا إبطال النص يه ِبادر يالَِّتيواألعذار 
حكُيمي بغري الْفِت أو يحق،فإنه ي ترلَتب عى سكناهمكتوم ا ِفي بيت ابن أم 
مضة له وألهلهقَاي،جب لَ ولو كانت تها السكنى ما عِبي  لَدعن ذلك إلَى جالن 
مضقَاية ذلك الرل األعمىج . 

فَ .]٦:الطالق[ ﴾     ﴿ :�ا قوله أمذَها خاص 
بالراتجعي.  

اخالطَّأنَّ: امس ِفي غَالق ة الْيبمرأة واقععلماق أهل الفَ بات.  
اسادس :يلِْت$: ذ من قولهؤخكام ةٌأَري غشا أَاهصالْ.#ياِبح مأنَّ:ود بهقص أم  

شِبي حسن إلَى أصحاب ريك كانت امرأة تكَ فَ،جالنانوا يزوروناه،وي ذ من ؤخ
ذَها زيارة الرال للمرأة الكبرية إذا لَجميكن ه ناك خلوة وال تةهم.  

ساابع :يذ من قولهؤخ :$اعتي ِعدندأُِن اب مكْ مِإ فَ؛وٍمتنهر أَلٌج عىم،ت ِعضي ن 
ريك  شا عند أم  هاد  اعتد  إنَّ  فَ،رين  راة أخف الض اع را مذَذ من ه  ؤخ  ي.# اكِ ر ي الَ فَ ِكاب يِث
يعر ضه    ا ألنظار الرال  ج،    ميلة وفِ   وهي امرأة ج  ي م قت   بل ع ا مره،  االحتياط مكنها   وال ي 

 شريك إلَى  عن أمرها باالعتداد ِفي بيت أمج لَد فلذلك ع؛ة عظيمةقَّشم ِبإالَّ
االعتداد ِفي بيت ابن أمم ؛ومكتم راةًاعألخف الض ررى الْين وأدنمتنيقَّش . 

اثامن :يذَِإفَ$: ذ من قولهؤخالْ أنَّ.#ييِنِنآِذ فَِتلْلَا ح ة طَقَلَّطَما يالقًا بائنوز ج
عريض لَالتا ِفي الِعهإنَّ فَ،ةدلَا ِفي ذلك تعريض ا بأنَّهفيها غَجي ِب للن ارض . 

 انَيفْي سِب أَن بةَياِوع منَّ أَه لَتركَ ذَتلْلَا حملَفَ$: اهوِلذ من قَؤخي: تاسعا
أَوبا جٍمهطَ خياِنب#.ي ِخ الْذ من ذلك أنَّؤخطبِخى الْلَة عطبة جةٌائزا لَ ميقبل م 
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ى لَوا عخطبى اآلخرين أن يلَم عراطبني حخ الْدإن قبل أح فَ،اطبنيخأحد الْ
 ائز ذلك جإنَّ فَ؛ منهمد يقبل أحم ولَ،اذَ هبطَخ و،اذَ هبطَ خا إنَّ أم،خطبته

 .ديثحالْا ذَهِل
ا  عاشر  :ي أَ$:  ج ذ من قوله   ؤخ ا أَ مب و ج الَ فَ ٍمه ي  ضع ع  صاه ع ن ِهِقاتِ   ع،  أَ و م ا ماوِ ع ةُ ي  

ت نصيحة ان كَاز الغيبة إن   وا ج ذَذ من ه ؤخي . # ٍدي زن ب ةَام سي أُ ِحكِ نا  ،ه  لَالَ  م الَوك لُ عص فَ
للموحنص،ذَ ومثل ها يعتر منبالَِّتية  األمور الستت ١(وز فيها الغيبةج(.  

دح وز القَجة أنه ياويعهم ومي ج ألِبجالنِبي ا قاله مذ ِمؤخي: رشادي عحالْ
من أجل النة كَصيحمقَا تمد. 

 خالفًا -وح فيه  قد ماسن الْ ح م :أي-اسن   حمأنه ال يلزم ذكر الْ    : ر شي ع الثانِ 
ة بني نوازمالْ: "��� ونَولُقُ الذين يم وه،اتزبيِح ذلك من أصحاب الْلَا قَنمِل
  .قب بذلك من أهل العلم فيما سالَدا قَ أح وال أعرف أنَّ،"اتيئَات والسنسحالْ

                                                           

)١ (توز الغيبة ِفي الْ جمو ة اآلتية  اضع الست : 
 . ي فالن بكذاِنملَ ظَ:ولقُ في،اضيان والقَلطَ إلَى السملَّظَتوم أن يظلُوز للميج فَ،لمظَالت: أوالً

ى لَته عدرو قُرج ينم فيقول ِل،ابو العاصي إلَى الصدر ورنكَمى تغيري الْلَاالستعانة ع: وثانيا
  .ذال كَعمالن ي فَ:رنكَمإزالة الْ

 .حو ذلكو نالن أي فُِنملَ ظَ:ولقُأن ياالستفتاء كَ: ثالثًا
ارابع :حذير الْتمسلمني من الشونصيحتهمر .  
اخامس :ونَكُأن يم ا بفسقه أو بدعتهجاهر،في وز ذكره ِبجما ياهر بهج.   
اسادس :انَا كَإذَ فَ،عريفالتاإلنسان م ؛وفًا بلقب كاألعمى مثالًعرج من ’ا . تعريفه بذلكاز 
"نيِحاِلرياض الص"للن وي بتصرفو.  

وقد جمع ذلك بعضلَ العمالَقَ فَ،عراء ِفي بيتني من الش:   
 ِرذِّحم ورٍفـعم وٍملِّـظَتم   ٍةـت ِفي ِسٍةغيب ِبـسي لَحدقَالْ
ومِفٍراِهج سقًا ومسٍتفْتو ملَطَ   ناِإلب عِفي ِإةَان ِةالَزم ِركَن 
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   الثالث عر ش :   أنه إذا جعن ِفي أبِ   الطَّ ازي ج هم وم ع فَة من أجل نصيحة  اوي ة اطم
 لَقبى أن يأِبصح فَدع ابتدع بدعة إذا نبت ملِّعن ِفي كُوز الطَّج ي فإنه؛بنت قيس

اء ملَ عصوباألخ- وألهل العلم ،عن فيه والتحذير منهوز الطَّج فإنه ي،النصيحة
 ،از ذلكوى جلَ علُّد لَهم ِفي ذلك أقوال كثرية ت-دثنيحمرح والتعديل من الْجالْ

بل وجى الوبه حتي ر الناس بذلك الْغتمدعبت.  
الرابع عرش :يا$: ذ من قولهؤخي أُِحِكنسةَامب نز ِركَ فَ.ٍديهته، الَ قَثُم: 

ة من شيروز إنكاح القُجذ من ذلك أنه يؤخ ي.#هتحكَن فَ.ٍدي زن بةَامسي أُِحِكنا
 ، زيد بن حارثة من زينب بنت جحشبيه ألجالنِبي  ومثل ذلك إنكاح ،ىولَمالْ

          ﴿: Tونزل ِفي ذلك قول اهللا 
 . ]٣٧:األحزاب[ ﴾   

ة ثانية تأكيد ر م.#ٍدي زن بةَامسي أُِحِكنا$: ذ من قولهؤخي: رشامس عخالْ
  .ةحصلَمفيه الْا هون نكاحه لَكُ ينى ملَرأة عموز إرغام الْج أنه ي؛لألمر األول

السادس عرش :يؤخِبي  ا أنَّذَذ من هقَجالن ى ِبضا الْذَهحلَكم عى نعات ر
      ﴿: ىالَ تقريرا لقوله تع؛ةوميات القَبيصة والعاهليجالْ

             ﴾ 
  .]١٣:اتجرحالْ[

السابع عرش :يفَ$ :ذ من قولهؤخكَنحتفَه جيِه اهللا ِفلَعخ يار،اغْ وتطْبِه ِبت#. 
ة اضض ِفي ذلك غَ وإن رأى اإلنسان أنَّ،جوله س ِفي طاعة اهللا ورهلَّري كُخ الْأنَّ
فَ؛يهلَع إنمان ونزغهيطَا ذلك من إيهام الش.  

الثامن عرش :يؤخا أنَّذَذ من هاللون غري مؤثر ِفي م احكَنع الن،وقد و رد 
ِإذَا أَتاكُم من $: جقَالَ رسولُ اهللا :  قَالَ�رويه أبو هريرةَ ديث الذي يحِفي الْ
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وهجوفَز هِدينو لُقَهنَ خوضرت،ِريضع ادفَسِض وةٌ ِفي اَألرنِفت كُنلُوا تفْعِإالَّ ت #
)١(. ا وم

 انَة كَام أس وألنَّ،ىولً ألنه مة بن زيد إالَّامس ِفي نكاح أسة بنت قياطمكرهته فَ
  .أسود اللون

التاسع عالْأنَّ: رش حاكمالش رعيِل هو وي مني لَِل ال واه،ِفي اَء وقد ج 
 ، ِنكَاحها باِطلٌأَيما امرأٍَة نكَحت ِبغيِر ِإذِْن وِليها فَ$ :الَ أنه قَجالنِبي ديث عن حالْ

 فَِإِن ، فَِإنْ دخلَ ِبها فَلَها الْمهر ِبما استحلَّ ِمن فَرِجها ، فَِنكَاحها باِطلٌ،فَِنكَاحها باِطلٌ
لَه ِليال و نم ِليلْطَانُ ووا فَالسرجتاش#

 .  وباهللا التوفيق.)٢(
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)١ (سبقت خريجانظر ه ،) ٧٨ص( . 
)٢ (سبقت خريجانظر ه ،) ٢٠٢ص( . 
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ةالعد:م صدددت الشيء أعده عدةر ع،وهي اسم للم تنتظرها الَِّتية د 
 .وت أو طالقما ِبوجهة لزارقَفَمالْ
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]٣١٣[ع نس بياَأل )١(ةَعِملَسأَ$: ةينا كَهانتت حتس ِدع ِنبخ ةَلَو -وه و 
 اِعدو الِْةجا ِفي حهن عيوفِّت فَ،-راد بدِه شنم ِمانَكَ ويؤ لُِن بِراِمي عِن بنِم
ِهويلَ فَ،لٌاِم حمت نشنْ أَبو ضعتح لَمها بعدلَ فَ،ِهاِتفَ وما تلَّعِمت اِسفَ ِننا ه
تجلَملْ ِلتفَ،اِبطَّخ دلَخلَ عيا أَهبو السِلاِبنب نب ٍككَع -رِملٌج نِن بي عِدباِر الد- 
ى ت حٍحاِكن ِبنِتا أَاهللا م و،النكَاح نيجر تِكلَّع؟ لَةًلَمجت ماِكري أَِل ا م:اه لَالَقَفَ
يمرلَ عأَِكي ربأَةُع شٍرهو عشالَقَ. رتس بيلَ فَ:ةُعِلي ذَ ِلالَا قَمكج معتلَ عِثي ي اِبي

 تلْلَ حدي قَنأَي ِباِنتفْأَ؟ فَكِل ذَن عهلتأَسفَ ،ج اهللا ولَس رتيتأَ فَ،تيسم أَنيِح
 . #يا ِلد بنْ ِإِجوزالتي ِبِنرمأَ و،يِلم حتعض ونيِح

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح :ة الْعدامل الْحمتفَّوى عنها زوجاه. 
J ْالمفراتد: 
سةولَعد بن خ :صاِبحدري توفِّي بي ِفي حجة الواعد.  
 ِنِكلَ$: اصقَّي و ِفي حديث سعد بن أِبجالنِبي  عنه الَ الذي قَو وه:لتقُ

 .#رااِجه مانَ كَدقَ وةَكَّم ِبات منْأَ ج اهللا ولُس رهي لَِثر ي،ةَلَو خن بدع سساِئبالْ
ى  يسريا حتوته إالَّ معدث بلبم تلَ فَ:أي: #تعض ونْ أَبشن تملَفَ$: هولُقَ

وضعملَت حهاتهفَا بعد و.  
                                                           

)١ (سببالتصغري-ة يع-ة األسلمي،ِن نسبة إلَى بي سليم وهي صحابن دقيق العيدالَ قَ،ة جليلةابي : 
 ،ديثحلْا اذَى هلَا منها عقَفَ ات،ر حديثًاشي ع اثنروي لَها ،اتاجرهمذكرها ابن سعد ِفي الْ

 ).النجمي. (ا غريهما عندههليس لَ
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 . ت منهره طَ:أي: اهاِسفَ ِنن ِمتلَّعا تملَفَ
 عندها  ى أنَّلَعل دا يذَ وه،اهتت زينذَ أخ:أي: #اِبطَّخلْ ِلتلَمجت$: هولُقَ

ِع بأنَّاعلم دتا قد انقَهضت بوضع حملها بعد موت زاوجه . 
  .ارالد بدي عِن من بلٌجر: #ٍككَع بن بِلاِبنو السبا أَهيلَ علَخدفَ$: هولُقَ

نابلأبو الس :جنبلةمع س.  
ابن بككَع:ىف األولَ وفتح الكا، وإسكان العني،اء بفتح الب،م شهور 

 .ارح ابن دقيق العيد بعضها الشركَ ذَ،ى أقواللَه عِم واختلف ِفي اس،بكنيته 
ى ت حٍحاِكن ِبنِتا أَاهللا م و،احكَ الننيجر تِكلَّع لَ،ةًلَمجت ماِكري أَِل ا م:اه لَالَقَفَ

يمرلَ عأَِكي ربأَةُع شٍرهو عشقَفَ: رد توعدا ِبهمنعهكَا من الناح حتى تمرلَ عيهة ا عد
 تنقضي املَح الْ وأنَّ،املح ذلك ِفي غري الْ يعلم أنَّم ولَ،اوجها زنهى عوفَّتمالْ

عدتهملهاا بوضع ح،ذَ ولعله يستنبط من ها أنا كانت أفقه منهه . 
ذه  وأفادت ه:خ ما ذكرتلَإ #... تيسم أَنيي حِ اِبي ِثيلَ عتعمج$: اهولُقَ

ى  لَ ع-#كِلي ذَِلم حتعض وني ِحتلْلَ حدي قَنأَي ِباِنتفْأَفَ$: اهولُوهو قَ-ة ملَجالْ
  .املها بوضع حهتامل تنتهي عدح الْأنَّ

J ْالمعنى اإلجياِلم : 
يوفِّتس عدةَولَ بن خِفي ح جة الواعد،ثَ ورِبي  اهجالنوفِّ بأن تبالبلد ي 
الذي هاجروأنَّ،ةكَّ منه وهي م ز وجتهس بيعة عندما طهرت من نفاسها ة األسلمي

تجلَمفَ،ابطَّت للخ اعترضلَ عيها أبو السكعكَنابل بن ب،وت وعدا بالْهنع من م
كاح إالَّالن بعد أن تكمل عدتهوبسبب ذلك ذَ،شرا أربعة أشهر وع هبت سبة يع

 ،امله بوضع حتلَّا قد حها بأناهأفت فَ،اهى لَرا جا ومهاِلح فأخربته ِبجالنِبي إلَى 
 . املا وهي حوجهى عنها زوفَّتمكما قاطعا ِفي الْ لذلك حديثها حانَكَفَ
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J ْفقه الديثح: 
ا قد هإنا فَملهت حعضى وت ماملَح الْديث أنَّحا الْذَذ من هؤخي: والًأ

ذه  ِفي هاَءد جقَ فَ،سرين يما بزوجهوت ز بعد مانَى ولو كَ حت،اهت عدتضانقَ
 باس  وابن عب،ي طالب بن أِبلي فأثر عن ع،لة خالف ِفي أول األمرأسمالْ
أنها تعتولَ ولكن قَ،بأبعد األجلني دهمذَا ها قد تاه ِلكَرحديث سبةيع،قَ وقد انعد 

اإلجبعد االطِّ:أي-اع بعد ذلك م لَالع عى حديث سبالْ أنَّ-ةيع تنقضي املَح 
عدتا بوضع الْهملح.  

ويد ذلكؤي:الَا قَ مهابن م آيةَنَّإ$: �ود سع الن ساء الصغرى نت بعد آية لَز
النأنَّ: أي.#ربىاء الكُس س ورة الطالق نلَزتم تأخرة عن سلذلك ؛ة البقرةور 

  .فقد قضى بآيتها على آية البقرة
      ﴿ :ىالَ قوله تع:وآية البقرة هي

   .]٢٣٤:البقرة[ ﴾   
ا آية الطالق فهيوأم:الَ قول اهللا تعى ِفي سالقة الطَّور :﴿  

  .ة الطالقور من سالرابعةية اآل وهي بعض آية من .﴾   
ا بوضع ها تنتهي عدته وأن،امل آلية الطالقحكم ِفي الْح الْانَلذلك فقد كَ

 أهل عض بق من أنَّلِّعم وكذلك الْ-ىالَ اهللا تعرِحمه-ارح  الشهركَا ذَ وم،ملحالْ
 � واهللا ،ا قول ضعيفذَه فَ؛اسفَ بالطهر من النا إالَّهضي عدتنقَ ال ت:الَالعلم قَ

لَّقد عانقضاء العدد ِفي الْق حامل بوضع الْوال بالطُّ،ملح اسفَهر من الن.  
 أم أنه إذا ،مل الكاملحة هو وضع الْ به انقضاء العدقلَّعتهل الذي ي: ثانيا

خرالْج ؛ننيجفإنه ي عتبا للعدةر منهي،س اامالً كَانَاء كَوأو ناقص ،وس اء فيه و
خلقة اإلنسان بينة أو خفيهاَعرفُه يالن ؟اءس  
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ذَها هوالْ ألنَّ؛حيح القول الص هم العلم ِبمخحم ِملو الرإالَّ، يشغلهانَا كَم  
  .ميعج بوضع الْالَّإعدتها احد فال تنقضي مل أكثر من وح الْانَأنه إذا كَ

وأغرب ما سمعتأنَّ:ا األمرذَ ِفي ه امرأة و ضا عا أم -ت إنسانال أدري ذكر
دا من أناس ال كَّؤاعا مم سهمعتا سذَ ه،ت أنثىعضو وبقيت أربعة أشهر و،-أنثى

 أيضا لمتع وقد ،ضع اآلخر بوة إالَّضي العدنقَهم أنه ال تم والْ،أشك ِفي ثقتهم
ا بعد ه لَعقَو فَ،اهارتت منها جبجعت فَ،مني بينهما يوم وليلةء امرأة وضعت توأنَّ

ذلك مقَا وعللم تعب منهاج.  
ذَوهقَا األخري الذي قلته وِفي قَع يِتري،وإحد اهمن قَن أنَّ إالَّ،يابِتر ا ذَ ه

حلَصِفي ز من مقَتوالْ،مد محم إال ِبهم أنه ال يربأ  الرخروج جالَِّتية ميع األجن 
فيه ولو تباعوباهللا التوفيق، ما بينهماد .  

وت  بعد مانَى ولو كَ حت،ملح عليها بعد وضع الْعقدوز أن يجأنه ي: ثالثًا
زوجها بزإالَّ،ن يسريم أنه ال ي قرببعد أن تطهرا إالَّه  . 

رأنَّ: اابعم نفِّيو تعنها ز وجهإنَّ فَ؛املا وهي غري حعدت ها تتعن بأربعة ي
 ﴿ :� لقوله ؛ةذه العدام هم بتا إالَّهخرج من عدِت وال ت،أشهر وعشر

  .]٢٣٤:البقرة[ ﴾        
وأما حلَكم اإلحداد عفَ؛وجى غري الز سي ِفي حديث زينب بنتأِتيأم لَ سةَم 

   ا ذَالذي بعد ه،  أتِ  وي    ا حوأنه واجب ولَ    ،كم اإلحداد  ي فيه أيض  فإن   ، بشرط  يس تنت زي
ِتوهي ِفي عدا لَهمة تبطل العد،أثَ ولكنها تم والعدمضي ِبة تمضي زمانه . 

اخانَإذا كَ: امسولَ،يوج ِفي غيبة وتوفِّ الز متعلم به ز وجتبعد أن  إالَّه 
مضإن كَ فَ،ة أو مضى بعضهات العدانت العدة قد مت لَضيلزمها قَم ؤاضاه، 

 وج الزا أنَّضنرو فَلَ فَ،ا أن تكمل الباقييهلَ عبج و؛اهعضى بض قد انقَانَوإن كَ
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جب  فإنه ي؛ضي شهرين بعد مة بوفاته إالَّوج تعلم الزم ولَ،ي ِفي بلد بعيدتوفِّ
لَعيها أن تة شهرين وعشرة أيامكمل العد،وال ي لَجب عا أن تبدأ من أوِليهاه.  

اسادس :يؤخا الْذَذ من هالْديث أنَّح معتة لَدها أن تخرلطلب الفتوىج ، 
 . اهمه تالَِّتيأو غريها من األمور 
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]٣١٤[ع نز ينبِ )١(بأُِتن ملَ سالَ قَل ةَمت: $تفِّويِم حُأليم مِب حةَيب، 
 ج اهللا ولُس رتعِمي سنا َألذَ هعنصا أَمنِإ: تالَقَ فَ،اهياعرِذ ِبتحسم فٍَةرفْص ِبتعدفَ
الَ: ولُقُيلُِّح يالم ٍةأَرت ِمؤاِهللا ِبنالْ وينْ أَِر اآلِخِموِح تد لَعى مفٍَتي والَّ ِإ،ٍثالَ ثَقى لَ ع
زأَ: ٍجوربأَةَع شٍرهو عاشر#.   

  .ةُابرقَالْ: يمِمحالْ

<|†�Ö] 

J ْموضوع الإحداد الْ: ديثحمتفَّوى عانه. 
J ْالمفراتد: 
ِمحيمألم ح الْ: ةبيبحميمه القَو ابةر،وقد ت عيا الْذَن هيم بأنه أبوها أبو  مح

سانفي،والر وايحيحنية ِفي ذلك ِفي الص.  
  .ةفر بذلك طيب فيه صادرمالْ: ٍةرفْص ِبتعدفَ

  . امرأةلَّ كُمعنكرة ت:  المرأةلُِّح يالَ
ؤِمتأي:  باهللا واليوم اآلخرن:وِنال كَ حالْ فَ،ا تؤمن باهللا واليوم اآلخرهة ملَج

اليةح.  
                                                           

)١ (زينب  بنت أم  لَ سةم:لَ أبوها أبو ساألسد بن الْ ة بن عبدمأسلم قَ،غريةم اديم،وه اجِه الْرة جر
 وهو ،ةي ذلك قص وِف،ةن بعد سهوجتحقته زة ولَدينم إلَى الْراج هثُم ،ةشبحى إلَى الْاألولَ

ا وهي هى أملَ عجالنِبي  لَخ د،جالنِبي ة بيبذه ر وزينب ه،ةاعض من الرجالنِبي خو أ
ا   ه لَّع ولَ،ةابحة من صغار الصابيحا صهإن  لذلك فَ ؛ةابعنة الر ا ِفي الس ه من أمهاج و ز انَ وكَ،ترضع

   ِبي  اة  فَكانت عند وجالن   بنت سبع س ن تاو،٧٣(وفيت سنة    ت’(، وح  ضر ابن ع ر مجنازتاه.  
أنَّوقد استغربت م قِّحالذي هو شرح "اإلعالم" كتاب ق "العالَ قَ"ةمد:إن ها تةابعي.ا ذَ وه

أطَالقول خ،وقد ص رالذَّح ِبهي بأنها صحةابي،وكذلك ه النجمي (.ان.( 
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  ِحأن ت أن  ":  د" وم ا د لَخ لَت ع يه   ا ِفي تأويل م ر تأويله    صد : فوق ثالث  ا  إحداد  . 
أوله وكسر ثانيه : دِحت موز فتح أوله وضم ثانيه أو كسره ، "أحد"بضجوي

ولَِبست ، إذا حزنت علَيه: وحدت، أحدت الْمرأة علَى زوجها: يقَال، "حد"من 
 . ت الزينةوترك، ثياب الْحزن

لَعإالَّ، أكثر من ثالثة أيام:أي: وق ثالثت فَى مي لَ عوج أربعة أشهر ى ز
 . وعشرا
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
يتضما الْذَن هحديث تم اإلحداد فَحريثالثة أيام إالَّوق لَ عفإنه ،وجى الز 

يالَجب اإلحداد عوهي قول اهللا ،)٢٣٤(رة اآلية  آلية البق؛يه أربعة أشهر وعشر 
ىالَتع :﴿         ﴾ 
  .]٢٣٤:البقرة[

J ْفقه الديثح: 
  .وجى غري الزلَحداد ثالثة أيام عإلوز اجديث أنه يحا الْذَذ من هؤخي: أوالً
اثاني :يؤخذ تم اإلحداد فَحريثالث إالَّوق لَ عى زاوج أربعة أشهر وعشر. 
يه لَوز اإلحداد عج وأنه ي، ِفي األبدرديث الذي وح الْذ منه أنَّؤخي: اثالثً
  .)١(ديث ضعيفحا الْذَ ه أنَّ؛سبعة أيام

راابع :يؤخذ منه مشروعيلَة اإلحداد عى الزوج مادة أربعة أشهر وعشر، 
وهل ي؟جبجب أو ال ي  

                                                           

)١ (داوأبو د هجراسيل" ِفي أخررو بن شعيب" الْممة عايمن رو: $ِبيج أَنَّ النأَِة ررِللْم صأَنْ خ 
دحاٍمتة أَيعبا سلَى أَِبيهاٍم،  عثَالثَة أَي اهِسو نلَى معو# .ه-ي اِنوكَنيل األوطار للشِحماهللار - 

 .)٥٣٣٤(شرح حديث رقم ) ٩/٣٩٦ج(ي وِفي فتح الباري شرح صحيح البخار). ٩٦ ص/٧ج(
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  حل نظر  هذا م،       وهو الذي ذَ    ،اجح  والقول بوجوبه هو الر هالْ إليه   بجمهور ، 
: هولَ قَ ألنَّ؛ةاحضي اإلبقت ولكن ي،وبجضي الوقتديث ال يح لفظ الْانَوإن كَ

استثناء    فيكون   .#.. . ٍجو ى زلَ  ع إالَّ$ : ى منه    واستثن   ،ديث ح خ الْلَ إ #... ٍةأَ ر الم  لُِّح ي الَ$
وج ِبالزمعنحلى أنه ي،طَ ولكن تلَابق السى فعله كَلَف عا عن كابر يابرلُّدى لَ ع

 . وب أدلة أخرىج للوا أنَّم ورب،أنه واجب
اخامس :إنا حددت هذه الْمم؛ هي أربعة أشهر وعشرالَِّتية دألن ا هي ه

 ،كرحوح ت فيه الرفخا نإذَ فَ،خفىنني يج الْلَّعلَ فَ،ننيج فيها الْقلَّخ يتالَِّتية دمالْ
ونفخ الربعد كَحصل إالَّوح ال ي مال مائة وعشرين يا علَومطفَى الن؛حمة ِفي الر 
وهو الصاِدق - جا رسولُ اهللا ن حدثَ:الَ قَ�ود سعديث عبد اهللا بن محِل

وقدصقَالَ-الْم : $ِفي ب لْقُهخ عمجي كُمدِإنَّ أَحا نموي ِعنيبِه أَركُونُ  ،ةًفَطْطِْن أُمي ثُم 
لَقَةً ِمثْلَ ذَِلكع،ةً ِمثْلَ ذَِلكغضكُونُ مي ثُ إليه الْ، ثُمعبي ثُم لَمك ...#

)١(.  

اسأنَّ: ادسهذه العد ة ِفي حقم لَن مامالً تكن ح،أم ا مكَن انامالًت ح 
فعدتضع الْا بوهمل كَحما سبق،فَ ولو وضعت بعد واة زا بلحظةوجه.  

ا سابع :  اإلحداد ترك الزة ين، والز ين ة تالْل ما يرغب ِفي النظر إلَى    ل كُ شم رأة م
                                                           

)١ (رواهالب الْءاري ِفي كتاب بدخ ذكر الْ: باب،لقخ رقم ،الئكةم )ي كتاب  وِف،)٣٢٠٨
خلق آدم : باب،اديث األنبياءأح -لَصي كتاب  وِف،)٣٣٣٢( رقم ، وذريته-ات اهللا عليهو
    ﴿: ىالَ قوله تع:  باب،دوحي ي كتاب الت  وِف،)٦٥٩٤( رقم  ، ِفي القدر : باب،ردالقَ

اآلدمي ِفي  لق  كيفية خ  : باب ،ردسلم ِفي كتاب القَ      م اه و  ور ،)٧٤٥٤( رقم  .﴾   
والترمذي ِفي كتاب القَ،)٢٦٤٣( رقم ،هبطن أم باب،رد :م األعمال بالْ أنَّاَءا ج خاتيمو، 

 ِفي هاج وابن م،)٤٧٠٨( رقم ،رد ِفي القَ: باب،ة وأبو داود ِفي كتاب السن،)٢١٣٧(رقم 
 ).٤٠٩١، ٣٦٢٤(د برقم م وأح،)٧٦( رقم ،رد ِفي القَ: باب،مةدقَمالْ
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والرِح والْ،حل والكُ،يب فيدخل ِفي ذلك الطِّ،ة فيهاغبولبس الْ،اءن ولبس ،ليح 
  .ديدجاللباس الْ
 وباهللا ،اذَديث الذي بعد هحي ِفي الْأِتية خالف ساجحل عند الْحي الكُوِف

 . التوفيق
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]٣١٥[ع أُن مِط عنَّأَ: ل )١(ةَير الَ$ :الَ قَج اهللا ولَسِح تدام ةٌأَرى لَ ع
مفٍَتي والَّ ِإٍثالَ ثَقلَ عى زأٍَجو ربأَةَع شٍرهو عاشر، الَولْ تبثَس وا مبصثَالَّوغًا ِإب وب 
عٍبص،الَ وكْ تلُِحت،الَ وت ما ِإ ِطسا طَذَ ِإالَّيبهرتن ةً ِمذَبقُن أٍَطس اٍرفَظْ أَو# . 

 .ادوس واضيا بيه ِفِنمي الْن ِمابي ِث:بصعالْ

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح :بانُي ة الْ عدموفَّتى عنهاملا وهي غري ح. 
J ْالمفراتد: 

ِحال ت فَ؛  ناهية أو نافية    "ال":  د  إن كانت ن الْة فَافيمض كانت   وإن ،وعرفُارع م
نالْة فَاهيمضارع ِفي مامرأة" و،زمحل ج"حد فاعل ت.  

 ،اوجها زنهى عفَّوتمرأة الْمى الْلَة الذي أوجبه اهللا عين هو ترك الز:واإلحداد
  .وأباحه ثالثة أيام فيما سوى ذلك

حد   :ال قَ يأحدت ت . حد   :ال قَ  ويحدت ت . امرأة حاد  :ال قَ  وي . حادة :ال قَ  وال ي  .  
وت قَّعالْ ب ح   افظ ابن حج ر م البخاريصحيح " إنه ثبت ِفي      :الَ  وقَ ، ذلك الَ قَن . "  

  . أكثر من ثالث:أي: الٍث ثَوقفَ
ديد  جالْاد به  رم والْ،ة ينوغ بالز صب م به الْ ادرمالْ: # وغًا بصبا م و  ثَ سبلْ ت الَ$: هولُ قَ
  .سرنكَمي الْاِلل ِفي ذلك الثوب البدخ وال ي،انهعم ولَهقَون فيه ربقيالذي 

                                                           

)١ (أم عةطي :بالتصغري: ِفي التقريبالَ قَ،ةهي نسيبة األنصاري  ،عب بنت كَ، بفتح أوله:القَوي، 
بنت الْ:القَوي ارثح،أم ع ة األنصاريةطي،ص حابية مشهورة مدثُ،ةني متقدم نت البصرةكَ س ،

 ).النجمي( .لَها حديثٌ ِفي كتاب الْجنائز
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  .ةنيمياب اليهو نوع من الثِّ: #ٍبص عبو ثَالَِّإ$: هولُقَ
  .حلعمل الكُست ال ت:أي: #لُِحتكْ تالَو$: هولُقَ
الَوت ما ِطسيب :كذلك فيه تم الطِّحريى الْلَيب عرأة الْمادح. 
  .يضح بعد الْ:أي: ترها طَذَ ِإالَِّإ
نلَ فَ:أي: ةذَبها أن تأخذ نمن قُةًذَب أو أظفارٍطس ،وه ما نان من أنواع وع

  .بهيب الذي يتبخر الطِّ
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
تخرب أمع أنَّلة طي ر ج اهللا ولَسن هى أن تلَحد امرأة عت فَى ميوق 

وج أربعة أشهر ى زلَ ع إالَّ،ااها أو أباهت ابنها أو أخيم الْانَاء كَو س: أي،ثالث
ى ه ون، وهي غري حاملاتمة إذا دمذه الْيه هلَحد عا أن تيهلَع فَ: أي،وعشرا

ا ما عن أن تلبس ثوبأيضوغًاصب،واستثن ى من ذلك ثوب العبص،ون ها أن اه
 رخبتيض أن تحت من الْرها إذا طَه لَصخ أنه ر إالَّ، طيباسم وأن ت،تكتحل

بنمن قٍُةذَب ؛ أو أظفارٍطسإلزالة الر ة الكَائحتبقى بعد الْالَِّتية ريه يضح.  
J ْفقه الديثح: 

  .وج فوق ثالثى غري الزلَم اإلحداد عحريديث تحا الْذَ من هذُؤخي: أوالً
ة دا وهي غري حامل مهوجا زنه عات منى ملَ عهوبج أو وهازوج: ثانيا

  .أربعة أشهر وعشرا
 :ىالَ وهي قوله تع،)٢٣٤(ن آية البقرة رقم اد مفَستكم محا الْذَ هأنَّ: اثالثً

 . ]٢٣٤:البقرة[ ﴾         ﴿
ارابع :إنما حدت هذه الْدمالْة ألنَّد مرأة قد تكون ِفي مادئ الْبفال ،ملح 

يبراءةف عرِمِح را إالَّهضي هذه الْ بعد ممفيه جنني أم ال؟ انَ فيتبني إن كَ؛ةد  
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ااخمس :سبهذه الْنَّإ :لنا أن قُق مالَِّتية هي دي تلَّخفيها الْق ننيج،خ نفَ وي
كَ،وحفيه الر ا ِفي حديث عبدم اهللا بن م١(�ود سع(.  

اسادس :يؤخا الْذَذ  من هحنع الْديث مرأة الْمياب الْاد من لبس الثِّحصبغة م
  .ةينبغت للز صالَِّتي

اابساستثِن: عصبي من ذلك ثوب الع،وهي ثياب ي ى ِبؤتها من الين فيها م
بياض وسادو. 

ة من لبس وعمناد محرأة الْم الْديث أنَّحا الْذَوم هفهذ من مؤخي: امناثَ
 ،انرعفَس والزربغ بالوا صمم لبسها ِبحريى تلَ عاصلٌ واالتفاق ح،المجثياب الْ

ا لبس الثوب ها لَاز ومالك أجافعي الشاز وقد أج،يما عدا ذلك خالفوف
 .  ةينذ للزخت ألنه ال ي؛األسود
 لبس الثياب للمِحدهوز جى أنه ال يلَ عاُءملَ الععمأج: نذرم ابن الْالَقَ

 ، ومالك، بن الزبريةُورص فيه عخر فَ،ادوبغ بسا ص مصبغة إالَّمة والْرصفَعمالْ
 بأنه غري ابجأه از أجن وم،-وغًاصب لكونه م:أي- الزهري هره وكَ،والشافعي

مراد للزةين . 
 ،هريب الزذه وهو م،صبذ منه استثناء ثوب العؤخي: لقنم ابن الْالَقَ

مه حرينا ت واألصح عند أصحاب،الك غليظه ماز وأج، والشافعيةُرو عهرهوكَ
والْ،طلقًام حديث حة عليهمج.  

ابن الْالَقَ: اتاسع نذرم: ور خصج ميعلَ العاء ِفي الثياب البيضم،وم نع 
بعض متري الْأخمالكية جيد البيض والسواد الذي يتن بهزي.  

                                                           

)١ (قَتدم ِفي صة فح)٢٥٣.( 
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اعاشر :يؤخذ منه تحريى الْلَم االكتحال عرأة الْموِف ،حدمي حديث أم 
لَسالْ"ة ِفي مميالًذن فيه لَإل ا)١("طأووم سحه ناهار،وح لَمهلَ العاُءملَ عى أنا ه

كانت محتة إليهاج،وس أِتيي مزيدب يان ِفي حديث أملَ سةَم.  
  .ميع أنواعهج ِبةحدمى الْلَيب عم الطِّحري منه تذُؤخي: رشادي عحالْ

 ٍطس بقُرخبتيض أن تحر من الْهطَى من ذلك عند التثنستأنه ي: رشي عالثاِن
 . ارفَظْأو أَ
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أَنَّ $:  عن أُمها، أخبرتِني أم حِكيٍم ِبنت أَِسيٍد:ن الْمِغرية بن الضحاِك يقُولُديث عحلفظ الْ) ١(
و فِّيوا تهجوِحلُ ِبالِْجالِء زكْتا فَتهينيِكي عتشت تكَان-دمِل الِْجالِء:قَالَ أَحِبكُح ابوالص - 

 ِمن  ال تكْتِحِلي ِبِه ِإالَّ: فَقَالَت؟ فَسأَلَتها عن كُحِل الِْجالِء،فَأَرسلَت موالةً لَها إلَى أُم سلَمةَ
ي هِمن دٍر البِكأَملَيع دتاِر،شهِبالن هِحينسمتِل وِباللَّي ِحِلنيكْتةَ، فَتلَمس أُم ذَِلك دِعن قَالَت ثُم : 

ما هذَا يا    : فَقَالَ، وقَد جعلْت علَى عيِني صبرا، ِحني توفِّي أَبو سلَمةَجدخلَ علَي رسولُ اهللا 
 لَمس ؟ةَأُم!ولَ اهللا: فَقُلْتسا ري ربص وا همِإن ،ِفيِه ِطيب سقَالَ. لَي :  هجالْو بشي هفَال    ،ِإن 

 : قَالَت. فَِإنه ِخضاب ؛  وال تمتِشِطي ِبالطِّيِب وال ِبالِْحناءِ     ، وتنزِعينه ِبالنهارِ    ،تجعِليِه ِإال ِباللَّيلِ   
ولَ اهللا:قُلْتسا رِشطُ يتٍء أَميش كِ   : قَالَ؟ ِبأَيأْسِبِه ر لِِّفنيغِر تدِبالس#   . 

 اهوداود وأبر -باب،القكتاب الطَّ ِفي -واللفظ لَه :جتنب الْ فيما تمعتدِتة ِفي عدرقم ،اه 
شط مت أن تللمحدهة خص الر:اب ب، وأخرجه النسائي ِفي كتاب الطالق،)٢٣٠٥(ديث حالْ

وأخرجه مالك ِفي الْ،)٣٥٣٧( رقم ،دربالس مباب،القطأ ِفي كتاب الطَّو :م ِفي اَءا ج 
الْ،)١٢٧١( رقم ،الغًااإلحداد ب حديث ضه-ي ه األلباِنفَعِحماهللار -. 
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]٣١٦[ع أُن ملَ سالَ قَل ةَمت: $اَءجتام ِإةٌأَر لَى رج اهللا وِلس، 
ا؟ هلُحكْنفَا أَهني عتكَت اشِدقَ و،اهجوا زهن عيفِّوي تِتن ابنَِّإ ، اهللاولَسا ر ي:تالَقَفَ
 دقَ و،رشع وٍرهش أَةُعبر أَيا هِ منِإ :الَ قَثُم ،ثًاالَ ثَو أَِنيتر م.الَ :ج اهللا ولُس رالَقَفَ
 ِتان كَ:بني زتالَقَ فَ.ِلوح الْأِسى رلَ عِةرعبالْ ِبيِمر تِةيِلاِهج ِفي الْناكُدح ِإتانكَ
يبا  ِطسم تملَ و،اهاِبي ِثر شتسِبلَ و،شافْ ِحتلَخ د؛اهجوا زهن عيفِّوا تذَ ِإةُأَرمالْ
الَوش يئًا حتى تمِبر ها سةٌن، ثُمت ؤى ِبتدِحٍةاب أَاٍرم طَو أٍَري وفَاٍة ش فْتتِه ِبض ، 
ا  مدع بعاِجر تثُم ،اهي ِبِمرت فَةًرع بىطَعت فَجرخ تثُم ،ات مالَّ ِإٍءيش ِبضتفْا تملَّقَفَ

اَءشِمت يٍب ِطنغَ وِهِري#.  

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح :الْةُعد متىفَّوع نها زوجاه. 
J ْالمفراتد: 

اشتكت عاينه :بضمى أنَّلَ النون من عينها عالع نيفاعلة الش والوجه  ،ىكو 
ى  كوا يكون فاعل الشذَى هلَ وع،-اهين اشتكت ع:أي-ة وبنص مونَكُي أن تالثاِن

ضمري يعودى الْلَ عرأةم . 
 .يِبلَاستفهام طَ: اهلُحكْنفَأَ
  . ال:ولُقُ ذلك يلُّ كُ:#الثًا ثَو أَِنيترم . الَ:ج اهللا ولُس رالَقَفَ$: هولُقَ
 ِةيِلاِهج ِفي الْناكُدح ِإتان كَدقَو ،رشع وٍرهش أَةُعبر أَيا ِهمن ِإ:الَ قَثُم$: هولُقَ

تِمري بالبعِةرلَ عالْأِسى ر وِلح#:  
 ،  عاتكة بنت نعيم:ائلة هي هذه الس:لقنمالبن الْ  "اإلعالم"قال ِفي كتاب 
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 هأيت كذا ر،وميخزمغرية الْما هو الْهوج وز:الَ قَ،ويداهللا بن نعيم الع أخت عبد
ِفي مطأ عبداهللا بن وهبو.  

الَ قَثُم:إن هذه الْ أنَّ: أي،ا هي أربعة أشهر وعشرم مدنكُة قد خففت عن، 
ول إلَى حة إلَى نسخ االعتداد بالْارا إشذَي ه وِف،ةنجلس سرأة تمبدل ما كانت الْ

  .االعتداد باألربعة األشهر والعشر
هو : #شافْ ِحتلَخا دهجوا زهن عيفِّوا تذَ ِإةُأَرم الِْتان كَ:بني زتالَقَفَ$: هولُقَ

 .اضعوتمالبيت الصغري الْ
 ثُم ،ةٌنا سهيلَ عرمى تت ح-اًء مالَ و:ٍةايوي ِرِفو-ئًا ي شالَيبا و ِطسم تملَو$: هولُقَ

تؤِبىت دِحٍةاب أَاٍرم وأَاٍة ش طَو فٍَري فْتتِه ِبض، ثُمت اِجرعب عِل ذَدكم اَءا شت#:ولُا القَذَ ه 
من زينب بنت أملَ سمة تخرب به عانَا كَمع يلُمهالن اء ِفي الْسجوالظَّ،ةاهلي أنَّاهر  

ى ة حتافَظَ من ترك النهلنفع ينول دون ما كُح اإلسالم هو االعتداد بالْهرالذي أقَ
ن الْتنترأة بأن تكون لَما رائحة كَهةريه.  

  .ح بهسمت ت: أي":تفتض به"ى عن م:وقيل
انيه    عاء الذي كانت تنات من العسلمماء الْس الناح أرT اهللا هم أنَّموالْ

  .اهليةجنساء الْ
قَوقد تد م ى اإلحداد  لَ الكالم ع، وم  ا يوز فيه  ج، وم  ِفي  الف ِخ الْ وأنَّ ،منع ا ي

   الكحل إذا احتيج إليه هل يج  وز بالليل ويمن  ع بالنار ه، أو ال ي ج أو ،ة وز بالكلي يوز ج
 . حل نظر وخالفا مذَ ه؟ مطيباانَا كَمنع منه م وي،ن فيه طيبكُ يم لَفيما
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ا همهل وامرأته إذا اتج اهللا به بني الررا أم مو ه:العنة والتنالعمان والْعاللِّ
الزوجولَ،نا بالز مكُ تننة له بي،الْذه  فإنه ِفي هحالة يالعنا كَهما أماهللار ،وس مي 

 .رأةم الْق ال ِفي ح،لج الرق فاللعن هو ِفي ح وإالَّ،لعانا من باب التغليب
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: الَ قٍَنالَ فُن بنَالَ فُنَّأَ$ :ب رم عِن باِهللا ِدب عيثَِد حيِه ِفدروأَ ]٣١٧[
يا رأَ ، اِهللاولَسأَريلَنْ أَت وو جأَد حدنا امأَرتهاِحى فَلَ عكٍَةش يفي صننْ؟ ِإعلَّكَ تم 
لَّكَتأَ ِبمٍرميٍمِظ ع،نِْإ وكَ ستكَ ستِل ذَِلثْى ِملَ عفَ:الَ قَ.ك كَست  ِبيلَ فَجالنم 
ِجيبلَ فَ،هانَا كَمب عِل ذَدأَك تِذ الَّنَّ ِإ:لَاقَ فَاهأَي سلتكع نِد قَهاب ِلتأَ فَ،ِه ِبيتنلَز 

 .]٩-٦:النور[ ﴾...   ﴿: وِر النِةور سن ِماِت اآليِءالَؤ هTاهللا 
 ،ِةر اآلِخاِبذَ عن ِمنُوها أَني الدابذَ عنَّ أَهربخأَ و،هركَّذَ و،هظَعو و،ِهيلَ عنهالَتفَ
  .اهيلَ عتبذَا كَ م،قحالْ ِبكثَعي بِذالَّ و الَ:الَقَفَ

ثُمد عا فَاهوظَعاه،أَ وخبرنَّا أَهذَ عابالد ا أَنيهِمنُو ناآلِخاِبذَ ع ِةر، 
  .باِذكَ لَهن ِإ،قحالْ ِبكثَعي بِذالَّ و الَ:تالَقَفَ

 نَّ  أَةَساِمخالْ و،نيِقاِد الصنِم لَهناهللا ِإ ِباٍتاده شعبر أَدِهش فَ،ِلجالر ِبأَدبفَ
  .نيِباِذكَ الْن ِمانَ كَنْ ِإِهيلَ اهللا عةَنعلَ

ثَثُم الْى ِبنمفَ،ِةأَر ِهشدأَت ربعش اهللا ِإ ِباداٍتهنِم لَهِباِذكَ الْنين،الْ واِمخةَس 
 م لَع اهللا ينَِّإ :الَ قَثُم ،امهني بقر فَثُم ،نيِقاِد الصن ِمانَ كَنْا ِإهيلَ اهللا عبض غَنَّأَ
 .  #ثًاالَ؟ ثَباِئا تمكُن ِملْه فَ،باِذا كَمكُدح أَنَّأَ

الَ$: ٍظفْي لَِفولَيلَِب س كلَ عيالَ قَ.اه:ي ا راهللا ولَس الَ:الَي؟ قَاِلم لَالَ م ك، 
 ك لَدعب أَوه فَتبذَ كَتن كُنِْإ و،اهِجر فَن ِمتلْلَحتا اسم ِبوها فَهيلَ عتقْد صتن كُنِْإ
 . #اهنِم

<|†�Ö] 

J موع الْوضاللِّ: ديثحانع. 
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J ْالمفراتد: 
 .ى عنه سترا عليهكن: #ٍنالَ فُن بنَالَ فُنَِّإ$: هولُقَ
ة من فَفَّخم هي الْ"نْأَ"  أنَّاهرالظَّ: ٍةشاِحى فَلَ عهأترا امندح أَدج وو لَنْ أَتيأَرأَ
 ...أن لو وجد أحدنا امرأته  أنه أي الش: وتقديره،أنا ضمري الشهم واس،الثقيلة

  .ديثحالْ
 .ناة الزاحشد به فَارمالْ: #ٍةشاِحى فَلَع$: هولُقَ
  .لي بذلكن ابتعه مصنا استفهام عن األمر الذي يذَه: عصن ييفكَ
ذا فيه  ه: #كِل ذَِلثْى ِملَ عتكَ ستكَ سنِْإ و،يٍمِظ عٍرمأَ ِبملَّكَ تملَّكَ تنِْإ$: هولُقَ

بيأنه ِفي كال الْ: أي،شكلةان وتوضيح للم حقَالتني يِفيع ةرطَ و. 
ن ئل ع إذا سانَ كَجالنِبي   وذلك أنَّ:#هبِج يملَفَ جالنِبي  تكَسفَ$: هولُقَ

 ،  بعد ذلك أتىانَا كَملَ فَ،حيى يأتيه الوجيب بشيء حتائل ال يسممثل هذه الْ
 ؛ِه ِبيتِلت ابِد قَهنع كلتأَي سِذ الَّنَِّإ$: الَقَ فَ،جالنِبي  إلَى عج رائلَ الس أنَّ:أي

 نالهت فَ.﴾ ...  ﴿ :ة النورور هؤالء اآليات من سT اهللا لَنزأَفَ
لَعِهيو وظَعه#. 

عظُالو :هو التذكري بعاقب األمورو،وب ير الْطَان خموأخربه أنَّ،اصيع  
ذَعابالد ا أهونُنيأي-اب اآلخرة ذَ من ع:أخ الَقَ فَ،-اب اآلخرةذَف من ع :
 ،اهظَعوا فَاهع دثُم ،-هقَد صدكَّ أَ:أي-ا هيلَ عتبذَا كَ مقحالْ ِبكثَعي بِذالَّ والَ$
أَوخبرنَّا أَهذَ عابالد ا أَنيهِمنُو ناآلِخاِبذَ ع الَقَ فَ،ِةرالَ:ت ِذالَّ وي بثَعك 
 .باِذكَ لَهن ِإقحالِْب

 نَّ  أَةَساِمخالْ و،نيِقاِد الصنِم لَهناهللا ِإ ِباٍتاده شعبر أَدِهش فَ،ِلجالر ِبأَدبفَ
  .- اهللاِةمح رن ِمادعب اِإلي ِه:ةُنعاللَّو- نيِباِذكَ الْن ِمانَ كَنْ ِإِهيلَ اهللا عةَنعلَ
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ثَثُم الْى ِبنمأَ- ِةأَري:ج لَعا ِههاِن الثَّيفَ-ةُي ِهشدأَت ربعش اهللا ِإ ِباداٍتهنه 
 . #نيِقاِد الصن ِمانَ كَنْا ِإهيلَ اهللا عبض غَنَّ أَةَساِمخالْ و،نيِباِذكَ الْنِملَ

الْوغضأَب شِمد اللَّن ِنعِعالْ واِهللا ِباذُي،الَِك وهميِظا عم.  
نَّ ِإ:الَ قَثُماهللا ي لَعأَنَّ أَم حكُداِذا كَموإن لَ،أي ِفي نفس األمر: ب مي تبن ي

  .ذلك
  .ةوب إلَى التةٌعود: #باِئا تمكُن ِملْهفَ$: هولُقَ
 ،اينهة بينك وبوجية الزابطَ قد انتهت ر:أي: #اهيلَ عك لَيلَِب سالَ$: هولُقَ

ووجبالت فريق بيناكم.  
  .ابقطئك السال و ِفي ح:أي: #اهِجر فَن ِمتلْلَحتا اسمِب$: هولُقَ
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
يخرب عبد اهللا بن عمأنَّب ر ر الًجمن الص ِبي ابة أتى حيسأله جالن 

 عنه تكَ سجالنِبي   وأنَّ،ةاحشى فَلَل امرأته عجكم فيما إذا وجد الرحعن الْ
 ، عنهألَ باألمر الذي سيِل إليه وأخربه بأنه قد ابتاد أنه عثُم ،جبه عن ذلك يملَفَ

 ،  بينهماج اهللا ولُس رنالع فَ،"النور"ة ورة من سنالعمفعند ذلك نزلت آيات الْ
 . انهيي بأِتيا سم وكَ،ديث الشريفحح ِفي الْضو موا همكَ

J ْفقه الديثح: 
سلم مى الْلَذ منه استحباب الستر عؤخ ي.#الٍن فُن بالنَ فُنَِّإ$: قوله: أوالً

 ولكن ،هم يعرف اسبر ماهللا بن ع  فعبد،اتوراذُالذي ابتلي بشيء من القَ
 . يهلَ سترا ع"فالن بن فالن: "���ى عنه نكَ

 . وعهقُع قبل وقَّوتمال عن األمر الْؤاز السوجذ منه ؤخي: ثانيا
 الَِّتي اإلنسان قد ابتلي بشيء من األسباب انَ فيما إذا كَائز ذلك جأنَّ: ثالثًا
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وأنَّ،ك ِفي زوجتهتدخل عليه الش بب هو الْ ذلك السمبيح للسالؤ . 
ارابع :ينِْإ$: ذ من قولهؤخلَّكَ تملَّكَ تأَ ِبمٍرميٍمِظ ع،نِْإ وكَ ستكَ سلَى تع 

  .سألة وغلظهامالْ ةاعظَان فَي ب.#كِل ذَِلثِْم
اخامس :يفَ$: ذ من قولهؤخكَسِبي  تلَ فَجالنمِج يبفيه السكوت عن .#ه 

اإلجابة ِفي الشيء الذي ال يعلم اإلنسان حهكم.  
سأنَّ: اادسكُ سِبي  وتجالن انتظارللج وىالَاب من اهللا تع.  
اسابع :يِذ الَّنَِّإ$: ذ من قولهؤخأَي سلتكع نِد قَهاب ِلتبأنه قَ.#ِه ِبيت قَد وع 

  .ةاحشى الفَلَ امرأته عدج وو،عقَّوت يانَفيما كَ
 ِفي سورة ِتيالَّب نزول اآليات بل هي سجا الرذَة ه قصذ منه أنَّؤخي: ثامنا

  .فائدةى تعيينه كبري لَ ال يترتب ع؟ير العجالِنِموية أو ع وهل هو هالل بن أمي،"النور"
 منه وعظ ذُؤخ ي.#هركَّذَ وهظَعو وِهيلَ عنهالَتفَ$: ذ من قولهؤخي: تاسعا

  .امالعنني وتذكريهتمالْ
اعاشر :يؤخذ منه الباَءدة بالرمبدأ األمر من عنده ألنَّ؛لج ،وهو ات امه ه
 .لزوجته

جب  فإنه ي؛رأصاجع فَر إلَى التيِعل إذا دج الرذ منه أنَّؤخي: رشادي عحالْ
لَعأِتيه أن يي بالشهالَِّتيات ادأم اهللا ِبر اه. 

 : ولَقُوال يكفي أن ي ،اتادهذ منه أنه البد من تكرير الشؤخي: رشي عالثاِن
أشهد باهللا أربع شهاتاد. 
 اهللا عليه إن ةُعن لَ:ولَقُ نفسه بأن ينلعل يج الرذ منه أنَّؤخي: الثالث عشر

  . من الكاذبنيانَكَ
الرابع عرش :أنه إذا تملعان الر ثَ؛لج ى الْنحرعي بالْاكم الشرأةم.  
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 ، ارهكِّذَويات منها   اده ا قبل إيقاع الش     هعظُ رعي ي  اكم الش  ح لْ ا أنَّ:  ر شامس ع   خالْ 
ول لَقُويإنَّ:اه ذَ عابالد نياب اآلخرةذَا أهون من ع.  

السادس عفَ: رشإن أص؛ترأم رها أن تشهدىلَ عز وجها أربع شهات إنه اد
  . الكاذبنينِملَ

السابع عرش :أنا هوِلختم ذلك بقَتوالْ:اه خغَة أنَّامس ضبلَ اهللا عا إن يه
  .ادقني من الصانَكَ

الثامن عرش :إذا تاللِّم عان بينها فُمربينهماق .  
وهل التكُفريق يون بتام اللِّمانع،ون بتفريق الْكُ أو ي؟اكمح  

ي أبو حنيفة  إلَى الثاِنبه وذَ،ورهمجة الثالثة والْ إلَى األول األئمبهذَ
  .وأصحابه

التاسع عرش :يسنلَالَقَ أن ي هام:علَ اهللا يأَ أنَّم حكُدفَ،ا كاذبم ل ِمهكُنا م
  .جالنِبي  لَعا فَم كَ.تائب

  .حيحى القول الصلَحتاج إلَى طالق عا ال يمهاقَ فرأنَّ: العشرون
هر مالْفَ ؛ا يهلَ ادقًا ع ص انَ فإن كَ ،ا يهلَل عجهر للرأنه ال م  : رون  العش  واديح الْ

 .   فهو أبعد له منها؛ايهلَاذبا ع كَانَ وإن كَ،ارجه من فَلَّحا استمِب
اعتراف ان أو  عام اللِّ م  بت د الفرية إالَّ  وج حأنه ال يسقط عن الز    : العشرون     و يالثانِ  

 . رأةمالْ
لة االنتفاء من أسى مبقَ وي،ديثحا الْذَة من هوذَأخمائل الْسمهذه هي الْ

 .  وباهللا التوفيق،-ىالَإن شاء اهللا تع-ديث القادم حي ِفي الْأِتي س،ولدها

J@J@J@J@J 
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]٣١٨[ع نع ِدب ِناهللا بع منَّأَ$: ب رر الًجر مى امأَرتهو انى ِمفَتن 
ِدلَوها ِفي زِنمر أَ فَ،ج اهللا وِلسمرهما رفَج اهللا ولُس الَتعا كَناهللا الَا قَم 
تىالَع، قَثُم الْى ِبضلْ ِلِدلَومِةأَر،فَ ورقب يالْن مِعالَتنِني# . 

<|†�Ö] 

J موع الْوضاللِّ: ديثحانُعدلَ واالنتفاء من الو. 
J ْالمفراتد: 
ديث حور ِفي الْذكُمة الواقفي الْحتمل أنه هالل بن أميي: #الًج رنَّأَ$: هولُقَ

 بشريك بن - زوجته:أي-ا اهمديث أنه رح ِفي بعض ألفاظ ذلك الْنَّإ إذ ؛األول
 تت أَنِْإ و،ِئي السِتعلن ِلوه فَ؛اذَ كَِه ِبتت أَنِْإوا فَرظُان$: الَ قَجالنِبي   وأنَّ،سحماء

  .#ِئي السِتعى النلَ عِه ِبتتأَ فَ.ةَيم أُِن بالِلِه ِلوه فَ؛اذَ كَِهِب
 ذ أنَّؤخا يذَ فمن ه.#أنٌا شهلَي و ِلانَكَ لَاأليمان الَولَ$: ديثح ِفي الْاَءجفَ

الرل الْجذكُمور هو الذي سبذكره ِفي الْق ديث األولح،وكن ى عنه هان.  
 .ه لَيس أنه لَ:يعِني: #اهِدلَ ونى ِمفَتانو$: هولُقَ
 : ل وامرأتهجحصل بني الرتسمية ما ي: انالعتفَ ج اهللا ولُسا رمهرأمفَ

"مأنه غُِل: أي، تسمية أغلبية"نةالع اللَّب عن مع أنه ِفي حقالر جل داء باللعنع، 
  .بضاء بالغعدرأة م الْقي حوِف

J ْالمعنى اإلجياِلم : 
يخرب عبد اهللا بن عأنَّبر م ر الًجر موانتفى من ،ناى امرأته بالز 

لَوأي-ا ده:أنه ت بفَ. إنه ليس له:الَ وقَ،أ منهر أمرهما رأي- ج اهللا ولُس:أم ر 
الزنيوج-بالت لَالعن عى مقتى كتاب اهللا ضT . 
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J ْفقه الديثح: 
 إنه  :الَ وقَ،ناى امرأته بالزمل إذا رج الرديث أنَّحا الْذَذ من هؤخي: أوالً

وجدهى الفَلَا عاحشة معر ل آخرج.ا يأِت فإنه إمفإنه  وإالَّ،ى ذلكلَي ببينة ع 
يشرع بينهما التنالع،وقد ذكر الت ن ِفي الْالعلديث األوح،وذكرنا ه نا اك م

 . ديثح تؤخذ من ذلك الْالَِّتيائد وام من الفَقَميقتضيه الْ
 ى بأنَّعنا وادى امرأته بالزمل إذا رج الرديث أنَّحا الْذَذ من هؤخي: ثانيا

ا ذَ ه إنَّ:ات باهللااده أربع شدهش بأن ي،يهلَا عهالعن فإنه البد أن ي؛ لهيسابنها لَ
لَالوليس لهد ،يه لَلَ وأن عمن الكاذبنيانَة اهللا إن كَعن ،وهي تشهد أربع ش هات اد

  .ادقني من الصانَا إن كَيهلَ اهللا عبض غَة أنَّامسخ والْ، ذلك الولد لهباهللا أنَّ
 من أبيه والتحق دلَى الوفَ انت؛دلَى نفي الولَن عالع بينهما التمأنه إذا ت: ثالثًا

ِب؛هبأم حنفَيث يفَصل من أبيه الذي ناهامالً كَاالً انفص.  
ارابع :ه وترثه إن لَأنه يرث أممن له وارث غريهاكُ ي.  
اخامس :يؤخارحذ من قول الش: "وقد تردوا فيما لو كَدانا هل يحل ت بنت

كَ وقد ذَ".العن تزوجهاللمرالص ي ِفي الْاِننعاشية بأنَّحب قَ الفُعضبأنه  الَاء قَه 
حل له نكاحهاي،وهو قول شاذ لبعض الش الَ قَ،ةافعي:واألص قول الْح جور مه
أنه؛حرما تألن ها رة بالْبيبةملَج.  

ا بنت ه ألن؛ةوراب ِفي هذه الصو الصوي هاِننع الصهركَا ذَم إنَّ: وأقول
زوجة مول ِبدخ؛اهفهي ت حرم من هذه النةاحي.  

ا سِخالْ: ادسالف مشه    نا ور بني أهل العلم ِفي بنت الز،   هل ي  ياِنحل للزت ا   زوجه
إذا علم أنا بنتهه،؛لقت من مائه وخألن ها شا ليست بنت؟ ةرعي 
ور مهج والْ،ا القول ذَيه هلَنكر ع وأ،ا فيما نقل عنهذَافعي إلَى ه الشبهذَ
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يقولون بأنه إذا عرف أنا بنتهه،فإنه ال ؛لقت من مائه وخ حل له تزوجهاي،ا ذَ وه
هو القول الصإالَّ  لو ما يكون ،ابوقَمن باب اتاء الشلكان هو األولَىاتبه .  

ساابع :يذ من قولهؤخ :$فَورقب يالْن مالِعتنِني#.رب ما يذ من ذلك دليل ؤخ
ا تكون م وإن،وجب فرقةان ال يع اللِّ أنَّمع حيث ز- اهللارِحمه-ة نيفَي حألِب

  .اكمحالفرقة بتفريق الْ
اللِّ أنَّ:حيحوالقول الص ان هو الْعوأنه ال تتم الفُ،وجب للفرقةم رقة إال بتام م

 ،  لهاكم وبيانح بالْا إخباردع بينهما يجالنِبي  تفريق إنَّفَا ذَى هلَ وع،اذَان هعاللِّ
 . وباهللا التوفيق

 

 

 

 

J@J@J@J@J 
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]٣١٩[ع ِب أَني هريالَ قَ� ةَر :$اَءجر ِملٌج ني فَِن بزإلَى ةَار  ِبيجالن 
 .مع ن:الَ؟ قَلٌِب ِإك لَلْه :جِبي الن الَقَ فَ.دوسما أَالَ غُتدلَي وِتأَر امنَّ ِإ:الَقَفَ
 .اقًروا لَيه ِفنَّ ِإ:الَ قَ؟قرو أَنا ميه ِفونُكُ يلْهفَ :الَ قَ.رم ح:الَ؟ قَاهانولْا أَمفَ :الَقَ
 ونَكُ ينْى أَسا عذَهو: الَ قَ.قر ِعهعز نونَكُ ينْى أَس ع:الَ قَ!؟كِلا ذَاهتى أَنأَفَ :الَقَ
نزعِعه رق# . 

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح :التدلَعريض بنفي الو. 
J ْالمفراتد: 
اَءجر جي فَِنل من بزابن الْالَقَ: ةار اإلعالم بفَ"لقن ِفي كتاب موائد عة مد
 :الَ قَ،وامضهي ِفي غِنالغ  عبدهركَ ذَ.ل ضمضم بن قتادةجا الرذَ اسم ه":األحكام

م ِلدعجائز من بِن.ي عجلولود أسود من امرأة من بِنوفيه و ا وِفدي   ومنه أيض
  .اءودة س للمرأة جدانَ فأخربن أنه كَ،عجل

ي فَِنبزةَار :قبيلة من العبر. 
  . أسود اللون:أي: سودأالما غُ
لَلْه ِمك الَ قَ؟ٍلِب ِإن:ن عفَ:الَ قَ.م لا أَموانالَ قَ؟اه:ح مالَ قَ.ر:ِفلْ ه ا ِميهن 

ا  وهو م،ادوون فيه غربة وسكُل أو البعري الذي يمج أورق هو الْ:أقول: قروأَ
يسأشعل:ى ِفي لغتنام .  

 . ود فيها بكثرةوجا الوصف مذَ ه أنَّ:يعِني: قًاروا لَيه ِفنَّ ِإ:الَقَ
 كيف أتاها ذلك حيث : لهالَ قَجالنِبي   أنَّ:أي: #كِلا ذَاهتى أَنأَفَ$: هولُقَ

أتى مأللواِناالفًخ ؟اه!!  
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ى لَ ِفي أصوله شيء عهع مونَكُ أن ي:يعِني: قر ِعهعز نونَكُ ينْى أَسع: الَقَ
الَ قَ،ا الوصف فأشبههذَه :$وذَها عنْى أَسونَكُ ين زعِعه رق#.  

 . بسهو األصل ِفي الن: العرقو
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
أراد ر ج  ي فَنِ ل من بز ا أسود فأنكره         انَ  ة كَارقد ولدت امرأته غالم ، وه بنفيه    م  ،  

ل   ج  الر عناقت  فَ،ديث  ح ِفي الْرِكار الذي ذُ و ِحى بينهما الْ   ر ج فَ،فتيا  ست   مجالنِبي   فأتى  
 . جكيم ح الْارعة الش  كم ا من حِ ذَ وه  ،ة بهوجب ش  ذلك ال ي  ا بأنَّ  نع قت  م بهوذَ

J ْفقه الديثح: 
حا ريون نفيا صكُ بنفي الولد ال يعريض التديث أنَّحا الْذَذ من هؤخي: أوالً

  .ا وال تعزيرادوجب ح وأنه ال ي،ملةحت بصيغة مانَإذا كَ
وجب ة الولد ألبيه ِفي اللون ال يفَالَخ م أيضا أنَّديثحذ من الْؤخي: ثانيا

اء من شا يى ملَة الولد عور صبكِّر قد أخرب ِفي كتابه بأنه ي� اهللا  ألنَّ؛نفيا له
            ﴿ :ىالَ لقوله تع؛الصور
لق  خاد إذا أرT اهللا  أنَّدروقد و، ]٨ -٦:االنفطار[ ﴾       

ركبه ِفي أي صورة شاء ِم؛هاإلنسان ِفي بطن أم وقد ،ا يكون له عرق نسب يوصله إليهم 
ِفي الْاَءج اهللا $: ديثح دبالَّاأَنَّ عس نب ِبيالن مقْدم هلَغةَجٍم بدِينالْم ، نع أَلُهسي اهفَأَت 

 وما بالُ الْولَِد ينِزع :-اهنِمو-ٍث ال يعلَمهن ِإال نِبي  إِني ساِئلُك عن ثَال: فَقَالَ،أَشياَء
وأَما الْولَد فَِإذَا سبق ماُء الرجِل ماَء الْمرأَِة   :جالنِبي  ه لَالَقَ فَ؟إلَى أَِبيِه أَو إلَى أُمِه

لَدالْو عزأَِة ،نراُء الْمم قبِإذَا سِت وعزِل نجاَء الرملَدخ الْ إلَ#...   الْو١(ديثح(. 

                                                           

ي  وِف،)٣٩٣٨( رقم ، بني أصحابهجالنِبي ى  كيف آخ: باب،اقبنمالبخاري ِفي كتاب الْ) ١(
 ).٤٤٨٠( رقم ،ربيلِجا ِلود عانَ كَن م: باب،كتاب تفسري القرآن
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 .  أقنعهىل حت ج الرر او  وكيف ح  ، ِفي اإلقناع  جالنِبي     ذ منه حكمة    ؤخي : ثالثًا  
ارابع :يؤخذ منه أن اختالف اللون ال ياوجب نفي. 
خاامس :يذ منه دليل ِلؤخمبالقياسالَ قَن ،فَ،يءشبيئًا ه ش وذلك أنه شب لَّد 

أي-ى صحة القياس لَع:به قياس الش-،ومن ت راجم البخلَاري عا الْذَى هديثح : 
"ا بأصل مبنيه أصالًباب من شبمعلوم ."  

 

 

 

 

 

J@J@J@J@J 
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]٣٢٠[ ع ن ائِ   عالَ   قَل ةَشت :$ اختص مس  عد ب بِ  أَ ناٍصقَّ ي و و  عب د بنز مةَع 
 يلَ ِإدِه عاٍصقَّي وِب أَِن بةَبتي عِخ أَنا ابذَ ه، اهللاولَسا ري: دع سالَقَ فَ،ٍمالَِفي غُ

ى لَ عدِل و، اهللاولَسا ري يِخا أَذَ ه:ٍةعم زن بدب عالَقَ و.ِهِهبلَى ش ِإرظُ ان،هن ابهنأَ
:  الَقَ فَ،ةَبتعنا بيها ببى شأَر فَ،ِههبلَى ش ِإج اهللا ولُس ررظَن فَ.ِهِتيدِل وني ِمِب أَاِشرِف
هلَو كي ا عبدب نز مالْ،ةَع لَوِفلْ ِلداِشر،لِْل والِْراِهع حجر،و احي ِمِبِجتنهي ا سولَ فَ.ةُدمي ر 
سوطُّ قَةَد#. 

<|†�Ö] 

J موع الْوضالْ: ديثححد الْلَكم ِفي الومتنع عليه أنه للفراشاز،ا العاهر  أم
 .يبةخ الْفليس له إالَّ
J ْالمفراتد: 

اختصمس عدب أِبن سعد بن أِب: اصقَّي وقَّي واص بن وهيب بن عبد ماف بن ن
 وهو ،ةنجود لَهم بالْهشمة الْرشد الع أح،زهرة بن كالب الزهري أبو إسحاق

لُأوم نر ِبي  له الَ وهو الذي قَ،ى بسهم ِفي سبيل اهللامجالن :$ذَهلْي فَاِلا خي ِنِري
امرؤالَ خه#.أم رهع مبن الْر باب طَّخى فُلَ عفَ،وح العراقت قَومرته إت ِفي ع

 ، عاصمة كسرى"ائندمالْ" حت وهو الذي فَ،اقعوم وغريها من الْ"ةادسيالقَ"موقعة 
 . ةًافَ وهو آخر العشرة و،)٥٥( سنة يتوفِّ

عبدبن ز مقُ: ةَعرامريشي ع،وز يم وإسكاِنِمبفتح الْ-ة معانَ كَ-ا وهو األكثره 
عةَبدعمقُ بن ز رشيا سيا من سدادات الصحةاب،وهو أخو س ة أم الْودلؤمنني م 

 . ألبيها
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عِبة بن أتباصقَّي و :عد بن أِبهو أخو ساص ألبيهقَّي و. 
اختصالْ: مخصومة هي التشراج،وأن ي عي كل واحد من الْدصمني شيئًاخ . 

 هد إليه بأنَّ ة عتب عاه أخ أنَّركَعدا ذَ س أنَّ:أي: #هن ابهن أَيلَ ِإدِهع$: هولُقَ
د الْلَ ذلك الو م تن أي -ه هو ابنه     ع في از:  فَ من الس  الْ أهل انَ  وقد كَ ،-نا اح والز جة اهلي

يالْ:أي- الوالئد ونَخذُت جاري والْواتوكَملُم-،وي فتون لَحهنم حالت للدعة ار
من أجل أن يكسبوا من ورائهناالً محت اَءى جاإلسالم ون ى عن ذلك بقولهه: 

﴿                
  .]٣٣النور آية [ ﴾    

احد  وٍرهة ِفي طُ عدالٌج إذا أتاها ِرةَذه األم ه من طريقتهم أنَّانَكَفَ
 ،  رأى أنه أشبه بهنم ويؤتى بالقائف فيلحقه ِب،ا بعد الوالدةهون لَعمج ي؛تلَمحفَ
 ةَمع ابن وليدة زعدا أنَّ ساه أخةُتب عند ذلك أوصى ع، ذلكعن م اإلسالماَءا جملَفَ

 . ا فيهمص لذلك اخت؛هو ابنه
 ، بالفراشقلح مدلَ الو وأنَّ،رعيكم الشحإخبار بالْ : #اِشرِفلْ ِلدلَوالْ$: هولُقَ

سانَاء كَوص احبالفراش ز ا أو سيوجاد. 
 ،مجي له الراِن الزادرم الْر بأنَّ فُس:تفسريين برفُس : #رجح الِْراِهعلِْلو$: هولُقَ

بأنه له الْوفُس رخوِف،ةيب ي رولَ$: ةايهو الْ: واألثلب.# األثلبه حرج . 
J ْالمعنى اإلجياِلم : 

اختصمع  بدبن ز مةَعوس  بن أِبعد قَّي و  اص ِفي ابن وليدة زوهو الْ ،ةَمع مس ى   م
  ؛ باستلحاقه اص  قَّي و بن أبِ عد  سبالَا فيه بعد الفتح حيث طَ     مص اخت ،الرحمن عبد 

ألنه ابن أخيه عةتب،وأب ى ذلك عبدبن ز مهو أخي:الَ وقَ،ةَع ،ِل ودى فراش لَ ع
 . رجحاهر الْ للفراش وللعدلَ الو بأنَّجالنِبي  مكَح فَ،ي من وليدتهأِب
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J ْفقه اليثدح: 
 انَ وقد كَ،ةافَ بدون إض"عبد"از تسمية وديث جحا الْذَذ من هؤخي: أوالً

أحدلَ العمعبده" وأنكر اسم ،نكر ذلكاء ي"،ا الْذَ ولكن هحديث دى أنَّلَليل ع 
 . حلهة إنكار ِفي غري مسميذه التهإنكاره ِل

 دِلالم و ِفي غُةَعم وعبد بن زاصقَّي و أِبنعد ب سني االختصام بانَكَ: ثانيا
من وليدة زمنهما ِبلٌّى كُأدلَ فَ،ةَمع فَ،جتهح سعبن أِبد قَّي واص ادى بأنَّعأخ اه 

ى لَ عدِل و،اه بأنه أخةَمع بن زبدى عع واد، هو ابنهةَمع ابن وليدة زأوصى إليه أنَّ
 . فراش أبيه من وليدته

 ،نيارضعتكمني مح ِبِدلَا الوذَ ِفي همكَ حجالنِبي  ذ منه أنَّؤخي: اثالثً
: الَ وقَ،ى فراشهلَ من وليدته عدِل ألنه وةَعم بزهقَحألْ فَ؛ للفراشدلَ الو بأنَّمكَحفَ
$هلَو كي ا عبدب نز مالْ،ةَع لَوِفلْ ِلداِشر# .ا الْذَوهحابت إلَى يوم كم شرعي ثكم ح

  .ياِن الز:اد بالعاهررم والْ.#رجح الِْراِهعلِْلو$، القيامة
ا رابع : ِفي الْ ةُاختلف األئم  كم بالقيافة  ح:   ِبمكن اآلن أو ليس      هل هو م؟مكنم 

 ذلك عن وم،ا قول مالكذَ وه،ائررح بإمكانه ِفي اإلماء دون الْمهعض بمكَحفَ
بعضهم.  

اخامس :ابن الْلَقَن ِفي الْ:الَلقن عن ابن عبد الرب أنه قَم إنَّ فَ؛ديث إشكالحةَ األم 
مجتمعى أنَّلَة عا ال يأحد دولَ، بتوكيلى أحد إالَّلَعي ع مكَذْ يا الْذَر ِفي هديث ح

توكيل عتبة ألخيه سعد ِفي داهعو،وال توكيل ز مالبنه عبد ةَع ةَبن زعِفي م داهعو. 
ا  سوالْ  : ادس ج واب لَ ع أنَّ :ا القول    ذَ ى ه  ا وعبد بن زمعة كُ       سل منهما قد   عد اد ى   ع

ت بالوالية  عن مي،  وذلك جائز ِفي ح ِبي  رع إلقرار كم الشجالنذلكى لَ  ع. 
اسابع :متكُى تون الزاوج؟ وبأي شيء تكون،ة فراش  
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د العقد يتبعه ولدها رجما ِبوجهرأة ال تكون فراشا لزم الْ أنَّىلَور عمهجالْفَ
 فراشا ونُكُة توج الزى أبو حنيفة أنَّعاد و، إمكان الوطء واالتصال بينهماع مإالَّ

 . ا القول ضعيفذَ وه،مكن االتصال بينهما يم ولو لَ،د العقدرجملزوجها ِب
  ، ارضني عتم كم ِفي أمرين  حوز إعمال الْ   جديث أنه ي  ح ا الْذَذ من ه  ؤخي: ثامنا 

وبِبي  ان ذلك أنَّيجالنج لَعلَ الوللفراشد ،أَ فَ،به وأعمل الشمرس أن ةَود 
تألنَّ؛جب من ذلك الولدحت به بأنه ليس بأخ لَ ظاهر الشفَ،اه أمرا باالحتجاب ه

 . بس من النأخوها الظاهر أنه نَا وإن كَ،منه من باب االحتياط
 يعترف م فإن لَ،ى اعترافه بوطئهالَ عفقَّوتا يدهاق ابن األمة بسيحإلْ: تاسعا

  .ةوديب به ليكون عبدا له تابعا ألمه ِفي الع؛قِحبوطئها ألْ
اعاشر :ِلومن أجل ذلك اختِبي  ِفي قول فجالن :$هلَو كي ا عبد بنز مةَع#. 

 ،ى الورثةلَدعيا عبد ِفي كونه ماد هو لك عرم الْ أو أنَّ؟اد هو لك أخرمهل الْ
  ؟هملوكًا تابعا ألم يكون مدلَ الووأنَّ

افقيه و ومافعيعلى التقدير األول يكون فيه داللة لقول الش: رشادي عحالْ
ِفي استلحاق النبس،وأنه ي وز أجن يستلحق الوارث نا ِلسبويشترط أن ،ورثهم 

مكن كون الْيملَستلحق وا للميتد. 
 بوطء فرالك قد اعتم الْانَ إذا كَون االستلحاق إالَّكُأنه ال ي: رشي عالثاِن

إن لَ فَ،ةاألم؛ يعترف بوطئهامفإنه ال يلحقه أح منهمد . 
الثالث عأنَّ: رشالش بهوجب إلْ ال يحا إذا عاقًا وال نفيارضما ه أقوى و 

  .اذَديث الذي قبل هح ِفي الْمدقَا تم كَ،منه
 الر   ابع عر ش  :يذ منه أنَّ   ؤخ كم الْ  حح     اكم بالظاهر ال ي  الباطن يء ِفي  حل الش ،  
 وهي أخته ،نهجب محت أن تةَود سر وأم، بالفراشدلَ الوقح ألْجالنِبي  وذلك أنَّ

لَعى مقتى اإللْضاقح . 
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]٣٢١[ع ناِئ عأَل ةَش نالَا قَهنَِّإ$: تر ج اهللا ولَسد لَخلَ عي 
مسرا توربرأَق اِرسيرو لَأَ :الَقَ فَ،ِهِهجمت رنَّ أَيم جزا نظَزفًا ِإ آِنرلَى زِديِن بةَثَاِر ح 
أُوسةَامِن بز نَّ ِإ:الَقَ فَ،ٍديب عضقْ اَألِهِذ هِم لَاِمدنب ٍضع# . 

انَكَ$: ٍظفْي لَِفوم جا قَزفًااِئز# . 

<|†�Ö] 

J م وع الْ وض ديث ح :   االستدالل بالقيافة من قائف معر وف فيما ي األصل د ؤي
رعيالش،أو يلحق الولد الناشئ عن وطء م حتم بأحد الواطئنير. 

J ْالمفراتد: 
● التعريف باألساء الواردة فيهم:  

يلِبارثة الكَزيد بن ح:ذَ أخطَّ قُهاعه واسترقوه وهو يافع الطرق من أم، 
فاشتراه حبن حزام وقَكيم وكانت قُ،ةَكَّدم به إلَى م ريش يرونَلُحام  إلَى الش

ته م بن حزام أتته عكيما قدم حم ولَ،يفاء والصتي الشتلَحن ِفي ِرمى اليوإلَ
خديجة بنت خويلد ملْ قد اشترى غُانَ وكَ،نئة له بالوصولها ليتجر فيهممان، 
 ثُم ،ارثة بن حيدت زذَخأَ فَ.الما من هؤالء الغلمان ليخدمكي غُِذ خ:اه لَالَقَفَ

بعد ذلك وهبته لزِبي ا وجهانَكَ فَ،جالني ددى زيد بن عمحم.  
 ِفي وهدجو فَ،جالنِبي ألوا عن س فَ،وهادفَوا به ليمعا سم لَهم أبوه وعاَءجفَ

 :واالُقَ فَ.مع ن:الَ قَ؟طلبمالْ اهللا بن عبد  بن عبدمحمد أنت :هوا لَالُقَ فَ،سجدمالْ
 الذي تريد من بلُاطْ فَ،هئ وقد جئنا لفدا،ا أنه عندكعنِمس و،انِم لضا ابنا ن لَإنَّ

الفداء نِبي  الَقَ فَ،اهعطك إيجالن:واالُ قَ؟ من ذلكا أو خري:م ا هأَ:الَ قَ؟و دعوه 
  .اينِض ر:واالُ قَ. بدون فداءمكُ لَوه فَمكُع مبهذْ أن ياد فإن أر،اآلن
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ا ذَ وه،يا أِبذَ ه:الَ قَ؟ هؤالءن م: لهالَقَ فَ،اَءج إليه فَجالنِبي  لَأرسفَ
عِبي  له الَقَ فَ.يمإنَّ:جالن أب اكوع ملْ وقُ،اذَي كَ قاال ِلكلَت هإن  فَ،اذَ كَام

ذْشئت أن تهبم عهمفاذهب م عهال أريد أن أَ:الَ قَ. بدون فداءم ذهبم عهم. 
ل جا الرذَ من هرفت لقد ع،مع ن:الَ قَ!؟ى أبيك وأهلكلَناس عل الضفَ ت:هوا لَالُقَفَ
ما يلِنجعالَي ال أختار عِبي  الَ ومن حينها قَ،يه أحدِلجالن منح ضوا الْرجلسم: 
  .محمدا زيد بن    ومه  من ي  يعِ د فَ، ج  الَ ا قَم  أو كَ ،ي وأرثه    رثنِ  ي ي يدا ابنِ    ز شهدوا أنَّ  ا

ة شيب وكانت ح،ةشيبحن بركة الْموالته أم أيم ِبهجو وزجالنِبي  هقَعتأفَ
سفَ،اءود لَودت له أسانَكَ فَ، بن زيدةَامأس بن زيد ِحةُام ِبي  بوابن ِحجالن هب.  

خرجأس ريش تطعن ِفي انت قُكَ فَ، أبيضانَ أباه كَ بن زيد أسود مع أنَّةُام
ن ولَ ،به  س م اءَ ا ج م ج زز   ورأى ز  يد  بن ح       ارثة وابنه أسطَّ  وقد غَ  ،ة بن زيد    اما  يءروسها م

ووجوهها بربد وأقدامهما باديةم،م أنَّع أقدام زيد ب اء وأقدام أسامة بن زيد يضساءود ، 
ى لَ عجالنِبي  لَخلذلك د ف.ا من بعضهضع هذه األقدام ب إنَّ:الَ إليها قَرظَا نملَفَ
عةَائشم ا تربق أسارير وجههسرانَ إذ كَ؛ورِفي قول م جزز ردى الْلَ عشركني م

الذين يطعونَنِفي ن بهس.  
مجزز :بضِجيم وفتح الِْم الْمى على زنة اي األولَيم وكسر الز"فَمابن "لع 

األعور بن جعدة بن مي كنانةج قبيلة من قبائل بِني مدلِّي نسبه إلَى بِناذ ينتهع، 
 ،م ويتركهماهحرب أو ِلحجز نواصي أسرى الْ يانَ ألنه كَ؛جززا ميم س:قيل

 . ة بالقيافةورشهج مي مدلِّوكانت بِن
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
دِبي  لَخجالنلَ عى زوجته عةَائشم ا تربق أسارير وجسرفَ،ههور تعبت ج

من األمر الذي سفأخربها أنَّ، لهر م جزا مزبزيد بن حارثة وأسامة بن زيد  ر
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وهإنَّ:الَقَ فَ،ا متغطيان بربد وأقدامهما باديةم قْ اَألِهِذ هدامب عضِما لَهنب ٍضع .
  .اهل ِبمي ضمن ذلك إقرار للقيافة والعوِف

J ْفقه الديثح: 
ؤيذ من الْخحديث جواز العِبي  إلقرار ؛ل بالقيافةمِلجالن مجزلَز عايه، 

  .اهوفرحه ِب
 ، ازجِحالْاء  هقَ وفُ،افعيرع اإلسالمي الشل بالقيافة ِفي الش  م إلَى العبهوقد ذَ

وجملَاهري العاءم.  
فَونى العل ِبماق وإسح، والثوري،ا أبو حنيفة وأصحابهه.  
وهنفَاك قول ثالث يق بني اإلماء والْرحائرر،وهو أنه ي ل به ِفي اإلماءعم، 

وال يل به ِفي الْعمحائرر،ذَ وها هو قول مالك ِفي مور مذهبهشه،نه رواية   وع
  .كالقول األول

وال تع القيافة إالَّشرِفي وطء م حتئ فإذا وط،مرر الن امرأة كل منهما ج
هر قبل االسترباء ة ِفي طُبيعمارية الْجان الْأري يطشتم كالبائع والْ،حترمه مؤطو
 ولدون أربع سنني من وطء ،ياعدا من وطء الثاِنصي بولد لستة أشهر فَأِتتفَ

  . فيلحقه بأحد الواطئني،ى له القائفعد مثل ذلك فإنه يانَا كَإذَ فَ،األول
وهل يشتط ِفي القيافة ارلعدد كالشهألنَّ؛ أو أنه يكفي قائف واحد،ةاد  

 ِفي هذه القيافة انَيث كَحد األصل ِب به لكونه أير وس،ززج اعترب قول مجالنِبي 
ى صحة نسب أسامة بن زيد ألبيهلَدليل ع . 
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]٣٢٢[ع ِب أَنالْيٍدِعي س خِردِكذُ$: الَ قَ� يالْر عِللُز رج اهللا وِلس، 
 س فْ نتسي لَهنِإفَ .مكُِدح أَكِل ذَلْعفْ يالَ فَ:لْقُ يملَ و!؟مكُِدح أَكِل ذَلُعفْ يمِلو :الَقَفَ
مالَّ ِإةٌُوقَلُخقُاِل اهللا خاه#.  

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح :حزلكم الع:هل هو م اح بال كَبرةاه،أو أنه م وهكر، 
أو أنه مح؟مر 
J ْالمفراتد: 
  .استفهام إنكاري: #مكُدح أَكِل ذَلُعفْ يمِلو$: هولُقَ
لَومالَ فَ:لْقُ يفْ يِل ذَلْعأَك حكُدلَ: أي:م مكُ يان ذلك منه نانَ فإنه لو كَ،هي 

نا ألخذ منه التهيمحري.  
 ،االقه اهللا خا ِفي األزل إالَّهقَلْ اهللا خرد قَ:أي: #ةٌوقَلُخ مسفْ نتسي لَهنِإفَ$: هولُقَ

أنَّ:يعِني ا قُ مدِت ِفي األزل وكُرِفي اللوح الْب فإنه البد من ؛وظحفُم وعهقُو.  
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
خرب أبو سعيد الْ      يدري    خ-    كَ أنه ذَ   -ى عنه    الَرضي اهللا تعرالع  ج رسول اهللا     للَز ،  

ر  ذَحالْ ى أنَّ لَة تدل ع  يغ وهذه الص  . #مكُ دح  أَك ِل ذَ لُعفْ  يم ِلو $: فكأنه أنكر ذلك بقوله     
نفَال يع مالقَع رد،وأنه وإن ع اهللا إنَّ فَلَز -ىالَتبارك وتع-سي قِّحتب ِفي ا كُق م

 اهللا الَِّإ - خلقهاردأي قُ- ةٌوقَلُخ مسفْ نتسي لَهنِإفَ$: الَا قَذَه وِل؛وظحفُماللوح الْ
قُاِلخ؛ وبناء على ذلك.#اهع الْنفَ فإنه ال ير مع القَذَحرد. 
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J ْفقه الديثح: 
يؤخا الْذَذ من هحديث جوأنَّ،از العزلو اإلنسان إذا ج امزوجته أو ع 

سريته وعإنَّ فَ؛ عنهالَزذلك ال ي منقد كَوع شيءقُع و تما كتب نَّإ بل ،ه اهللاب 
سع رغم أنفهقَي.  

  ، ةاهرالكَ ع أو م   ، اختلفوا ِفي إباحته     :أي-كم العزل      ِفي ح  اءُ هقَا فقد اختلف الفُ     ذَ هوِل
أو ع؟-م إباحتهد  

 ونقل ابن ،معا بني األحاديثزيه جنة تاهر كَهتهياروا إلَى كَهبور ذَمهجالْفَ
 اعمِج الْ ألنَّ؛اه بإذِنة إالَّرحة الْوجع  عن الزشرى أنه ال يلَاع عمجالرب اإل عبد

قِّمن حا ولَها الْهالَطَمة بهب.  
أمهنإ :واالُقَة فَا األمي جالْانَعزل عنها إذا كَوز له أن ي مجدهاامع سي،ا  أم

إذا كانت األمة ز؛ةوجفإنه ال ي جبإذِن عنها إالَّزلوز الع هدهاا وإذن سي،ا  أم
إذنا فألن لَها الْهِجق ِفي الْحاعم،وأم ا إذن سيإنَّا فَدهد له الْ السيق ِفي الولدح . 

ا لو هون بغري إذِنكُا يم وإن،اه فإنه يشترط إذن؛ةوجة إذا كانت زاألم فَنإذ
  .اطئة للووكَلُمت مانكَ

ِرووقد عضا الْذَ هِبي  ديث بأنَّحجالنلَِئ سالَقَ فَ،زل عن الع :$هالْو و أد 
  .أخرجه مسلم. #يِفخالْ

 .ىرغ الصةُودُءوم الْو هلَزع الْنَّ ِإ:ولُقُ تتان كَودهي الْنَّأَ$: ديث آخرحوِب
 عِطتست م لَهقَلْ اهللا خادر أَو لَ،ودهي الِْتبذَكَ :الَقَ فَ،كِل ذَن عج اهللا ولُس رلَِئسفَ
رده#.أخرجه الترمذي والنسائي وص ححاه.  

قَد اختلف الفُقَ فَ؛ذه األحاديثومن أجل اختالف هاُءهِفي ح زلكم الع، 
وز    جيه ال  وأن  ،م حرية ت اهر ال كَ ،زيه  نة ت اهر كَوهكراهريهم أنه م    مور عند ج   شهموالْ
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 . -الْمملُوكَة-ة األمة وجد الزمن سيبإذن  و،ةرحة الْوج بإذن الزفعله إالَّ
 وقد ،ة بهبالَطَما الْه ولَ، ِفي الوطءقحا الْه لَةَ األمةَوج الز إنَّ: بعضهمالَوقَ

 الٌّي دديث اآلِتح ولكن الْ،از العزلوم جد إلَى ع"ىلَّحمالْ"زم ِفي  ابن حبهذَ
لَعى جازه و 
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]٣٢٣[ وهويثُِد حِراِب جِن بع كُ$: الَ قَباهللا  ِدبنا نلُِزعقُالْ وآنُر 
يلَ،لُِزن انَ كَوش يئًا ينهى عنلَ؛ه نهانا عنقُ الْهآنُر#. 

<|†�Ö] 

قَودو رديِحِح ِفي صم نَّأَ$ :ٍمِلسر أَالًج ى ت ِبيي أَ ِلنَّ ِإ:الَقَ فَ،جالنةًم، 
أَوطُا أَنوفلَ عياه،أَ وخنْ أَافت لَالَقَ فَ.لَِمح هر الَ :ج اهللا ولُسلَ عيالَّ أَكفْ تلَع، 
 ، اهللاولَسا ر ي:الَقَ فَ،جِبي النلَى  ِإاَء جثُم ،تاقْ وثَكَم فَ.اه لَردا قُا ميهأِتي سهنِإفَ
  .#اه لَردا قُا ميهأِتي سهن ِإك لَتلْ قُدقَ :الَقَ فَ.تلَِب حد قَك لَتلْ قُالَِّتي ةَم اَألنَِّإ

ملَوجذه األحاديث تفيد أنَّة هالع لَزم كركَوه راهة تزيهن،وأنه ال ي وز ج
أن يلَفعمع الز ة الْوجحبإذِنة إالَّر وال،اه  معالز ة األمة إالَّوجبإذن سي وباهللا ،اده 

 .التوفيق
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]٣٢٤[ ع ي ذَ ِب أَ ن أَ�  ر  نه ِم س عر  ج  اهللا   ولَسلَ$ : ولُ قُ  ي يمِ س ن ر لٍ ج ادى  ع
 ،اِر النن ِمهدعقْأ موبتيلْ و،ان ِمسيلَ فَ؛ه لَسيا لَى مع ادِنم و،رفَ كَالَّ ِإهملَع يوه ويِهِب أَِريغِل
ومند عا رأَ،ِرفْكُالْ ِبالًج الَ قَو:ع داهللاو .لَ ويِلذَ كَسالَّ ِإ؛كح ارلَ عِهي# . 

<|†�Ö] 

 . وهح نياِرللبخ و،ٍمِلس مدنا ِعذَكَ
J موع الْوضث ديح :النهيعن االنتفاء من الن بس،واد اء الْعما لَسلم ميس 

 .وجبها يون م بالكفر من دالًجرمي ر وأن ي،له
J ْالمفراتد: 
 . اآلثاريح الرِترفَ كَ:الُقَ ي،ترر ِفي أصل اللغة السفْالكُ: #رفَ كَالَِّإ$: هولُقَ

  .اهرتت س:أي
  :ى قسمنيوهو ينقسم إلَ ●
 ، ب س الن ومن ذلك االنتفاء من    ،ة لَِّمخرج من الْ ا ال ي  م و وه :ر فْ دون كُ   رفْ كُ -

  .ديثحا الْذَا ِفي همكَ
  .الًصفَى ذلك ملَي عأِتن وس:ةلَِّمخرج من الْر يفْوكُ -
 أو ،ا الوصفذَِفي ها  ليس من:أي: #ان ِمسيلَ فَ؛هلَ سيا لَى مع ادِنمو$: هولُقَ

ذَها العلم. 
 :القَ ي،انكَمة ِفي الْام طول اإلقَو هءبوالت: #اِر النن ِمهدعقْأ موبتيلْفَ$: هولُقَ

تبواكَأ مأي،ان :اخت ارها إلقامته الطَّكَ مالَ قَه فكأن،ويلةان:لي ختلَر ها من كَ مان
فَ،ارالن هو قَالبد أن يفيهاع .  
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  .ةلَِّمخرجا من الْفرا مافرا كُ كَاهم س:أي: #ِرفْكُالْ ِبالًج راع دنمو$: هولُقَ
 . يه لَ ععج ر :ي عنِ  عليه ي    ار ى ح عن  م :هِ يلَ ع ار ح الَّ إِ كلِ ذَ كَ  سي لَ و . اهللا  ود ع  :ه لَ الَ  قَ وأَ
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
خرب أبو ذر ي-رضيالَ اهللا تعى عنه-أنه س معر ج اهللا ولَسِخالْول هذه قُ يال ص
 يسا لَى معن اد م وأنَّ،رفَ كَى لغري أبيه وهو يعلمه إالَّعل ادج ليس من ر:الثالث

 بالكفر الًج راع دن م وأنَّ،اره من الندقعأ موتبي وأنه س،جالنِبي  من يسلَ فَ؛له
  .يهلَ عجع سريهولَ قَإنَّ فَ؛وليس كذلك
J ْفقه الديثح: 

 ، العظامائر  بب كبرية من الكَ  س االنتفاء من الن     ديث أنَّ  حا الْ ذَذ من ه  ؤخي:  أوالً
  .أزقما الْذَ ِفي هعقَ قد وه فإن؛نه ليس ابن فالنإ :لج الرالَى قَتمفَ

 إلَى غري هفس نبس ن بأنَّ؛ى لغري أبيهع إذا ادون كذلك إالَّكُأنه ال ي: ثانيا
  .ةعم هذه النرفَ قد كَونُكُ فإنه ي، ذلكمعلَقيقي وهو يحأبيه الْ

 ،فرفر دون الكُون من الكُكُ ذلك ي أنَّ.#رفَ كَالَِّإ$: ذ من قولهؤخي: ثالثًا
ا ه ِبص خTوأسرته وعشريته نعمة من اهللا  انتماء اإلنسان إلَى أبيه ومعلوم أنَّ

        ﴿ :- من قائللَّج-ول قُ حيث ي؛ي آدمبِن
   .]١٣:اتجرحالْ[ ﴾           

: الَا قَمة كَوفَعرة مشري وع،ةوفَعر وأسرة م،وفعر م للعبد أبانَى كَتمفَ
 ،اذَى أنكر هتم فَ.]٤-٣ارجعمالْ[ ﴾         ﴿

وجحده ذه النفَد كَ قَ فإنه حينئٍذ؛ةعمِبر أي-ا ه:ج حدولَ،-اه يالْس ماد بذلك ر
  .ةلَِّمخرج من الْمفر الْأنه من الكُ
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● وقد وردذَ ها ِفي كثري من النصوص الشةرعي:  
#تالُه كُفْر وِق،ِسباب الْمسِلِم فُسوق$ :جمثل قوله 

)١(.   
 . اهللا ورسولُه أَعلَم: قَالُوا؟ةلَيهلْ تدرونَ ماذَا قَالَ ربكُم اللَّ$ :جومثل قوله 

 فَذَِلك ؛مِطرنا ِبفَضِل اهللا ورحمِتِه : فَأَما من قَالَ،أَصبح ِمن ِعباِدي مؤِمن ِبي وكَاِفر :قَالَ
 فَذَِلك كَاِفر ِبي ومؤِمن ؛ا ِبنوِء كَذَا وكَذَانرِطم:  وأَما من قَالَ،ي وكَاِفر ِبالْكَوكَِبمؤِمن ِب

#ِبالْكَوكَِب
)٢(.   

:  ج  اهللا ولُس رالَقَ: الَ قَ� ةَيرري ها ِفي حديث أِبم كَهولُوكذلك قَ
   .)٣(#ِتيمى الْلَ عةُاحيالن و،ِبس ِفي الننعلطَّ ا:رفْ كُمِها ِبم هاِس ِفي الناِنتناثْ$

لَوعذَى هفْ الكُنَّإ :ولَقُا فيمكن أن نوكفر ، كفر أصغر: ينقسم إلَى قسمنير 
  .أكرب

 .  ا لهلنثَّ أن مقبة مثل ما سلَِّمخرج من الْ الذي ال يو ه:فر األصغرالكُفَ
 وإنكار البعث ،Tرك باهللا  كالش،ةلَِّممن الْخرج م هو الْ:والكفر األكرب

خرج من مفر الْوجب للكُا وأمثاله مذَه فَ،جمحمد ة بو أو إنكار ن،وتمبعد الْ
  .ارتدافرا مون به كَكُ وي،ل صاحبهمحبط ع والذي ي،ةلَِّمالْ

                                                           

)١ (سبقت خريانظر هج ،)٧٨ص(. 
ي كتاب  وِف،)٨٤٦( رقم ،اس إذا سلم يستقبل اإلمام الن: باب،البخاري ِفي كتاب األذان) ٢(

ي كتاب    وِف،)١٠٣٨( رقم .﴾     ﴿: ىالَ قول اهللا تع: باب،ةعمجالْ
 :الَ قَنر مفْان كُي ب: باب،انم ومسلم ِفي كتاب اإلي،)٤١٤٧( رقم ،يبيةدح غزوة الْ: باب،ازيغمالْ
ِطمومالك ،)٣٩٠٦( رقم ، ِفي النجوم: باب، وأبو داود ِفي كتاب الطب،)٧١( رقم ،ا باألنواءرن 

ِفي كتاب الند٤٥١( رقم ، االستمطار بالنجوم: باب،الةاء للص(. 
)٣ (  مسلم ِفي كتاب اإليإطالق اسم الكُ :  باب،انم ى الطَّ لَفر ع عن ِفي النس ب والنيرقم  ،ةاح )٦٧( ، 

وأح١٠٤٣٨(د برقم م.( 
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 - اهللارِحمه-وهاب  بن عبد المحمد للشيخ "اقض اإلسالم العشرةون"ولزاما انظر 
لَلتكون عوباهللا التوفيق،نة من أمركى بي .  
ارالَقَ: ابعالص ه-ي اِننعِحمعن ابن األثرينقالً - اهللار :  
● الكفر على أربعة أناءح: 
  .عترف به وال ي،ىالَ يعرف اهللا تع بأالَّ:ر إنكارفْكُ -
  .T  بوجود اهللاونَرفُعتان الذين ال يما الزذَلحدين ِفي همفر الْوهو كُ: لتقُ

يقر   وال  ،ى بقلبه     الَ يعرف اهللا تع     ،- اهللا  ه ن علَ-ر إبليس      فْكُ كَ: ود ح كفر ج   :  ثانيا    -
   .بلسانه

    ﴿:  باهللاقر إبليس مإنَّ فَ،ا تأملذَ ِفي ه: قلت:ياِننع الصالَقَ
 ،ىالَى اهللا تعلَره عبكَ بترفَا كَم وإن،هة رب بربوبيرفعت موه فَ.]٣٩:جرِحالْ[ ﴾

وعم امتثاله ألمره د-فَ- وعاللَّج صا بذلكاراهللا عنهالَ قَ، كافر  :﴿  
     ﴿: الَى نفسه حني قَلَ عر وأقَ.]٧٤:ص[ ﴾

﴾           ﴿: وقوله تعالَى. ]٢٢:إبراهيم[ ﴾
  .]١٣:األعراف[

 وال يدين به ،هرف بلسانعت وي، بقلبهعرف وهو أن ي:فر عنادكُ: اثالثً -
حسا وبادأِب  ككفر،غضهل وأضرابهي ج  . 

 ؛حوههل وني جفر أِبا كُ أم،اذَفر إبليس من ه كُلَّع ولَ:تلْ قُ:ياِننع الصالَقَ
فهو إلنكاره نبد ة ومحأالَ،جم ت راهولونقُم ي :﴿       

  .]٣٢:األنفال[ ﴾      
 الَقَ .﴾   ﴿ :م قالواهإن فَ؛ودهفر بعض اليومنه كُ

  .]١٥١، ١٥٠:النساء[ ﴾   ﴿: اهللا فيهم
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  .اءحاألن عن األربعة ارج هذا القسم خى أنَّخفَ وال ي:- اهللارِحمه-ي اِننع الصالَقَ
نفاقوكفر : ابن األثريالَ قَثُم :وهو أن ي رف بلسانهعت،وال ي قد بقلبهعت . 
 وغري ،ين ككفر االستهزاء بالد،ارهذكُ يماك أقسام أخرى لَنوه: لتقُ
 . ور ِفي نواقض اإلسالم العشرةذكُا هو ممذلك ِم

اخامس :يذ من قولهؤخ :$وِنماد عا لَى ميلَس لَ فَ؛هيِمس ان،لْ ويتبوقْأ معِمهد ن 
اِرالن#.  

ما اِلعي ما ليس له عدم الْونَكُ أن ي،د بالعلمقي ا البد أن يذَ هإنَّ: وأقول
 .  واستهان بالوعيد ِفي ذلك،يهلَأ عرج ولكنه ت،ى ليس لهعدما الشيء الْذَ هبأنَّ

اسادس :يخرج عذَن ها من ادى بالوكالةع،ا  وهو ميسكَ،مسخرى بالْم ا م
 فإنه ال يدخل ؛وكلهميء ِلا الشذَ هى أنَّعا ادإذَ فَ،"ةدالع"ي ِفي اِننع ذلك الصركَذَ

ا الوعيدذَِفي ه.  
ا  سولُ قَ: ابع لَ فَ$: ه يِمس  ان#. م  صرإ  إذ  ؛ عن ظاهره   وف    ظاهره  ى لَ نه لو أجريناه ع

 يس بأنه لَ.#ان ِمسيلَفَ$: قوله لوؤ ولكن ي،ه من اإلسالم ما ليس ليِعدم الْجرخلَ
 . خرج من اإلسالم من أجل ذلك وال ي،ةصلَخ ِفي هذه الْجالنِبي من 

 اآلخرين وققُ ح ألنَّ؛دكَّؤا فيه وعيد مذَ ه.#اِر النن ِمهدعقْأ موبتيلْفَ$: قوله: ثامنا
م بنيى الْلَة ع مش؛ة اح ونُ كُ لذلك فإنه يم  ست حقإالَّ،اب ذَا للع أن ي اهللا  اءَ ش T فْالعو 

 .  عنه
 ؛ كِلذَكَ سي لَ و . اهللاود  ع :الَ قَ و أَ،رِ فْكُالْ  بِ الًج راع دن مو$: ذ من قوله  ؤخي: تاسعا 

 بدليل ة إالَّلَِّمن الْخرج ممكم بالكفر الْحم الْحريذ منه تؤخ ي.#ِهيلَ عار حالَِّإ
ا م أو ه،ارة أو الننج أو جحد الْ، أو جحد يوم القيامة،رك باهللا كالش،واضح

 ،اةكَة الزرضي أو إنكاره فَ،الةة الصرضي عليه كإنكاره فٍَعجم م أمٍر أو إنكار،معا
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أو إنكار ص وم رمان ض،أو استحالل م حٍمرم جٍعم يه  لَ عأو ،نا كاستحالل الز باالر ، 
 . أو السخرية بشيء من الشرع ،اتمرحمأو السرقة إلَى غري ذلك من استحالل الْ

اعاشر :ؤيالَِّإ$: ذ من قولهخح ارلَ عأنَّ.#ِهي م نكَ حمالْى شخص من لَ عسلمني  م
 .   عليهعج ر:ارى حعن م ألنَّ؛ى القائللَ فإنه يرجع ع؛بالكفر بغري دليل يوجبه

يه بالكفر كاليهودي لَحكم ع يم ولَ،فر كافرهل يكون من أنكر كُ :ابلقَمي الْوِف
والناِنصرثِني والوي وغري ذلك هل يكون ملَن مفِّكَ ي؟ ار هؤالء  كافر 

وقد أخرب  ،ارفَّم كُهم بأننهره عب ِفي خT اهللا بذَّ ألنه كَ؛مع ن:ابوجالْ
    ﴿ :T اهللا  الَقَفَ، أنهم كُفَّار   ى ار صود والنه عن اليT اهللا 

  .]٧٣:ائدةمالْ[ ﴾    
          ﴿: ىالَ تعالَوقَ

  .]٧٨:ائدةمالْ[ ﴾ 
 ﴿ :الَ إلَى أن قَ﴾       ﴿: T الَوقَ

  . ذلك من اآليات إلَى غري.]٦٤:ائدةمالْ[ ﴾        
ا ه أنزلَالَِّتييات آلذه اه فهو كافر ِب؛ عليهم بالكفرمكُح أن يىاشح تنمفَ

  . وباهللا التوفيق، فيهمTاهللا 
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الراعض:بكسر الر ى الْلَاء عمورشه،كَ وحى الصي الفتحاِننع،وهي م ص 
ضيع لثدي أالرأو من ترضعه،هم .  

وسأتِ ي ي بي ان الرضة الْاعمح رأي-ة واالختالف فيها م:ِفي شروط الت م حري- ، 
وهو،اسأورد فيه حديث ابن عب  :  
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الَ $:  ِفي ِبنِت حمزةَجقَالَ رسولُ اهللا :  قَالَب عِن ابِن عباٍس ]٣٢٥[
 .#وِهي ِبنت أَِخي ِمن الرضاعِة،  ِمن الرضاِع ما يحرم ِمن النسِبيحرم، تِحلُّ ِلي

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح :الرضاع وأنه يحرم به ما يحرم من النبس. 
J ْالمعنى اإلجياِلم : 

فعند   -اءض القَةمرأو ِفي ع-ة ضية القَمر ِفي عةَكَّ إلَى مجالنِبي  دمعندما قَ
خر  لَةَكَّوجهم من م      حقتهم بنت حالْ ة بن عبد   مز طلب م،   وهي ت  ادي يا   نعم،يا ع م ،  
  .ي وزيد بن حارثة ،ي طالبر بن أِبعفَ وج،ي طالب بن أِبلي فيها عمصاختفَ

  .ةمز آخى بينه وبني حجالنِبي  انَ وقد كَ، ابنة أخي:ةارثَ بن حيد زالَقَفَ
  .يم ابنة ع:ي طالب بن أِبلي عالَوقَ
  .يحِت وخالتها ت،يم ابنة ع:ي طالب بن أِبرعفَ جالَوقَ
ا   م نِإ$: الَ  وقَ،ي طالب ة جعفر بن أِبوج وهي ز ،ا الته خ ِلجالنِبي   ا ه ِبمكَحفَ

 . #م اُألِةلَِزنم ِبةُالَخالْ
:  ج النِبي    الَ قَ .ةمزث أنك تريد أن تنكح بنت ح        د ح ن  ا إن :ج ي بِ ا قيل للن   مولَ

 ،ِةاعض الرني ِمِخ أَةُن ابيِه و،ِبس النن ِممرحا ي مِةاعض الرن ِممرح ي،ي ِللُِّح تا الَهنِإ$
 . #بهي لَِب أَالةُو مةُبيو ثُةَزمحي وِنتعضرأَ

J ْفقه الديثح: 
 .ِبس النن ِممرحا ي ماِعض الرن ِممرحي$:  ومن قوله،ديثحذ من الْؤخي: أوالً

  .#اِعض الرني ِمِخ أَةُن ابيِه و:الَقَ
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  : م شرطانرحماع الْضط للررشت إلَى أنه يورمهج الْبهذَ ●
- رط األولالش :ونَكُأن يالر ضاع خمس رضاتع.  
  .ولنيح ِفي الْونَكُأن ي: ثانياو -

لكن اختلفوا ِفي الر؟ ة ما هيضع 
  .ةصم الْةُضع الر:وم قَالَقَفَ

  . ويتركه بنفسه،ى الثدي بنفسهلَ علَقِب أن ي:وم قَالَوقَ
  .ة للكبريجبة الوزلَنمضيع ِب بالنسبة للرةَضع الرنَّإ :وم قَالَوقَ
فَ بأن يرضع الطِّ     ،ى ِفي نظري    ا القول هو األولَ    ذَ وه  ل حت ى ي شب ؛ عألن  ا  هيترت ب 

عليها تِبي  الَ وقد قَ،محريكَجالن مِلِدا ِفي حالْفَض اِهللا : يث أُم ِبيقَالَجأَنَّ ن  :
#تاِن أَو الْمصةُ أَو الْمص،ال تحرم الرضعةُ أَو الرضعتاِن$

)١(.  
ا قَالَتِل أيضالْفَض أُم ناِهللا $: وع ِبيلَى نع اِبيرلَ أَعخِتيجديِفي ب وهو  ، 

 فَزعمت امرأَِتي ، ِإني كَانت ِلي امرأَةٌ فَتزوجت علَيها أُخرى، يا نِبي اِهللا:فَقَالَ
ام تعضا أَرهِناُألولَى أَنيتعضر ةً أَوعضثَى ردأَِتي الْحاهللا .ر ِبيالَ :ج فَقَالَ ن 

#تحرم اِإلمالجةُ واِإلمالجتاِن
)٢(.   

ووٍد ِنععسم نولُ اهللا : قَالَ� ابسا $: ج قَالَ راِع ِإال مضالر ِمن مرحال ي
ماللَّح تبأَن،ظْمالْعزشأَنو #

)٣(.ور واها ِبرفُ موعما عند أِبعنقَالَ$: ي داوداه أيضو: 
                                                           

)١ (مسلم ِفي كتاب الرِفي الْ: باب،اعض مة والْصمرقم ،تانص )١٤٥١(،وابن م ه ِفي كتاب اج
١٩٤٠( رقم كاح،فضل الن : باب،احكَالن.( 

)٢ (مسلم ِفي كتاب الرِفي الْ: باب،اعض مة والْصمرقم ،تانص )١٤٥١( ،والنائي ِفي كتاب س
القَ: باب،احكَالن در الذي يحرم من الرض٣٣٠٨( رقم ،ةاع(،وأح د رقم م)٢٧٤١٠ ،

٢٧٤١٧(،كَ: باب،احكَ والدارمي ِفي كتاب الن مر ضعة تحرقم ؟مر )٢٢٥٢(. 
 ).٤١١٤( رقم أحمد) ٣(
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ظْمالْع زشأَن#
)١(.  

وال يظْمكن أن ينبت اللحم وينشز العِب إالَّم مون ِبكُا يمزلَنة الوةجب،وه و 
يتصنَّإ إذ ؛ ساعتنيلِّر ِفي كُوهضم اللنب الذي فيها ِفي خالل  الطفل معدته ت

 . وليلة أو ِفي يوم ،ات ِفي يومعضمس الرخر أن تكون الْوصتا فيذَى هلَ وع،اعتنيس
  تكون   هل  :ولني بكثري   حز الْ او جاع الكبري الذي ت   ضالف ِفي ر ِخ الْ عقَو: ثانيا 
رضاعته محرة أم ليست ِبممحر؟ةم  

وقد ورٍلديهعن، ِفي ذلك حديث سهلة بنت س  ِبيج النِإنَّ $:  قَالَت
 وِإني أَظُن أَنَّ ، وِإنه يدخلُ علَينا، وعقَلَ ما عقَلُوا،ساِلما قَد بلَغَ ما يبلُغُ الرجالُ

 ،ِهأَرِضِعيِه تحرِمي علَي :ج فَقَالَ لَها النِبي .ِفي نفِْس أَِبي حذَيفَةَ ِمن ذَِلك شيئًا
 فَذَهب الَِّذي ، ِإني قَد أَرضعته: فَرجعت فَقَالَت.ويذْهب الَِّذي ِفي نفِْس أَِبي حذَيفَةَ

#ِفي نفِْس أَِبي حذَيفَةَ
)٢(.  

# فَأَرضعته خمس رضعاٍت.أَرِضِعيِه :جفَقَالَ لَها النِبي $: ي روايةوِف
)٣(.  

 أم ،ماِل وسةَهلَة بساصهل هي خ :ةاعذه الرضل العلم ِفي هوقد اختلف أه
هي علِّة ِفي كُامن احتاج إلَى ذلك م،أو هي ع ؟ة بدون قيدام  

                                                           

)١ (    باب،اح كَأبو داود ِفي كتاب الن  :ِفي رض  رقم  ،ة الكبري  اع )ديث صححه األلباِني   ،  )٢٠٥٩والْح . 
)٢ (مسلم ِفي كتاب الرباب،اعض :رض رقم ،ة الكبرياع )١٤٥٣( ،والنساحكَائي ِفي كتاب الن، 

 ،احكَالن ِفي كتاب  هاج وابن م  ،)٣٣٢٣ ،٣٣٢١، ٣٣٢٠ ،٣٣١٩( رقم  ، رضاع الكبري:باب
 ،احكَ والدارمي ِفي كتاب الن،)٢٦١٦٨(د رقم م وأح،)١٩٤٣( رقم ، رضاع الكبري:باب
 .)٢٢٥٧( رقم ،ة الكبرياع ِفي رض:باب

)٣ (رقم ، فيمن حرم به: باب،احكَوأبو داود ِفي كتاب الن )٢٠٦١( ،وأحد رقم م)٢٥١٢٢ ،
٢٥٧٩٨(،ومالك ِفي كتاب الر باب،اعض :م اَءا جِفي الر ضة بعد الِكاعرقم ،رب )١٢٨٨( ،

 .والْحديث صححه األلباِني
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 بنت سهلَةَة  قص وأنَّ،محرية الكبري ال تؤثر التاع رض إلَى أنَّوم قَبهذَفَ
اِلسهيل وسا مى أِبولَمةَيفَذَي حم لَوحمى الْلَة عخصةوصي،قَ فال يلَاس عا يه

  .-رضي اهللا عنهن-ة ائشا عدا ع مجالنِبي   أزواجبهى ذلك ذَ وإلَ،غريها
  .ةاجة أو لغري حاجح ِلانَاء كَوم سرح الكبري ماع رض إلَى أنَّوم قَبهوذَ
  ، ةاجح  عند الْ   م إالَّرحة الكبري ال ت    اع  رض  إلَى أنَّ ه ع تيمية وأناس م       ابن بهوذَ

 .القولني بني   طٌس و ولٌا قَ ذَه فَ؛  فال وإالَّ ،م حري ة أثرت الت  اج  هناك ح   انَ ا كَإذَفَ
طء مل وو ناشئًا عن حونَكُط فيه أن يرشتهل ي :ةاعضن الرباختلفوا ِفي لَ: ثالثًا

 ؟ ووالدة أم ال
رأة موا ِفي اللنب الذي ترضع به الْطُر واشت،رطا الشذَى هابلة إلَنح الْبهذَفَ

ونَكُأن يطٍء ناشئًا عن ومل وح.  
  .فريقم التد إلَى عورمهج الْبهوذَ

رما هل  حاعا م رضج طفالًوزت تم لَالَِّتيرأة م أو الْ،رأة الكبريةمت الْعرضو أَلَفَ
يترتب عليه ت؟ م الم أحري 
وقد ترجِلح ي بعد البحث والتأمل مب الْذهجوقَ،ورمه رت حني كنت ر

 ،مل ووالدةفريق بني اللنب الناشئ عن حم التدة الثانوية علَرحمأدرس الفقه ِفي الْ
نَّإ حيث ؛ون كذلككُواللنب الذي ال يع ناللنب واحدة وماهيته واحدةاصر ، 

 وذلك ي الْ ضي أنَّ  قت م  رأة العالَِّتي  وز  ج قَ تدم   ت عن سن  قَ الوالدة ت ا  دا كبريوالْ ،مرأة م
  . اللنب واحدةاصرن عنَّإ حيث ؛محريا ينشأ عنه التمهاعض رج أنَّوزت تم لَالَِّتي

وقد سِفي هذين اليومني القريبني أسئلة قُمعت دت لطبيب من األطباء  م
هل هناك فرق  :عم حيث سألته امرأة طبيبة وأنا أس،يني ِفي غذاء األطفالاالستشار

بني لنب امرأة ج؟ ة وامرأة ضعيفة البنيةسيم 
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 وقد ،ة والنحيفة واحدسيمجرأة الْم لنب الْ بل إنَّ، فاللنب واحد، ال:الَقَفَ
كُية أقوىحيفَون لنب الن،أم ا العاأو   ..اصر فهي واحدةنكالمن اذَحو ه.  

 ي فَويعلم اهللا أنِبرحت ؛ذه اإلفادةه ألنه ت بيِلن   ي أَ ي منها أناختياري  ِفي صبت
والْ-ا ذَهحمهللاد -.  

لَوعإنه ال فَ:ا فأقولذَى ه بني لَرق بن نشولنب لَ،مل ووالدةأ عن ح ينشأ  م 
  .عن شيء من ذلك

مل ووالدة ينسب فيه الولد إلَى ا نشأ عن ح م:ة وهيظَالح ماكن ه أنَّإالَّ
وج مل وال والدة فال يكون الزا الذي بدون ح أم، فيكون أبا له،صاحب اللنب
ا للراألول أبضيع إذا حلَصاللنب بعد فترة من ز ن الْمفإن السراية مل والوالدةح ،

  .تكون من جانب واحد وهو جانب الْمرضعة
  ؟ةمرحمات الْعضفوا ِفي الراختل: رابعا

: ىالَ أخذًا من قوله تع؛ة واحدةضعم ررحم الْاعض الر إلَى أنَّوم قَبهذَفَ
  .]٢٣:النساء[ ﴾     ﴿

 الَ$: جدلني بقوله ست م؛ة هي ثالثمرحمات الْعض الر إلَى أنَّوم قَبهوذَ
 ،ديثحا الْذَوم هفهموا ِبذُأخ فَ.# أَو الْمصةُ أَو الْمصتاِن،و الرضعتاِنتحرم الرضعةُ أَ

وجلُعوا الراع الْضمحرم ثالث رضاتع.  
م هو رحم الْاعض الرثني إلَى أنَّدحم الْرةُمه وج،دم وأح، الشافعيبهوذَ

خمس رضمستدلني ِب؛اتع ةَ ديحاِئشلث عا قَالَتهأَن  :$ ِزلَ ِمنا أُنكَانَ ِفيم
 فَتوفِّي ، ثُم نِسخن ِبخمٍس معلُوماٍت، عشر رضعاٍت معلُوماٍت يحرمن:الْقُرآِن

# وهن ِفيما يقْرأُ ِمن الْقُرآِنجرسولُ اللَِّه 
)١(.  

                                                           

)١ (مسلم ِفي كتاب الرباب،اعض :الت م ِبحريخمس رضرقم ،اتع )والترمذي ِفي ،)١٤٥٢ 
= 
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 كانت  كما بعد أن   ت تالوة وح  خسِ ات ن ع ضر الر شلع  اديث فيه أنَّ    حا الْ ذَهفَ
 ،كما ح تالوة الوالْخمس أيضا نِسخت ،اتعضمس رخت ِبخِسا نه وأن،فيها آية تتلى

ا نص ِفي أنَّذَوهالر اع الْضمحرم خمس رضوهو نص صريح وصحيح ،اتع 
 . اتومفهى ملَا عيِنا بمه فإن،بني األولنيذهمخالف الِْب

اخامس :يؤخا الْذَذ من هديث أنَّحبنت األخ من الر ضة وبنت األخت اع
من الرضاعة أنهني حرِبي  لقول ؛منجالنِفي ابنة ح مالَ$: ةَزي ِللُِّح ت،ي حرِمم ن 

الراِعضم ا يحرِمم نالن ِبس،ِه وياب ي ِمِخ أَةُننالر ضِةاع#.  
ا ي مِرجي ِفي ِحِتيبِب رنكُ تم لَوا لَهنِإ$: ةملَي س ِفي زينب بنت أِبجوقوله 

لَّحِإ؛ي ِلت نا الَهبي ِمِخ أَةُننالر ضأَ،ِةاع رضعِنتباَأَي ولْ سثُةَم ويوباهللا التوفيق. #ةُب . 
● مةوظَلح : 
ة  األم اعلم أنَّثُم" ": ة األحكام مدائد عواإلعالم بفَ"لقن ِفي كتابة مبن الْال اقَ

م جتمع لَ ة ع    ى أنه ال يترتب  لَ ع ى الرتوارث فال ، وجه  لِّاع أحكام األمومة من كُ     ض ، 
وال عقل ،لكِم وال عتق بالْ،ةقَفَوال ن )وال ترد شهادته ،)احكَوال الوالية ِفي الن 

 . طقَة فَميحرمة والْرمحا تترتب عليه الْم وإن،ا القصاص بقتلهنه عطُقُس وال ي،له
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= 

كتاب الرباب،اعض :م اَءا جال ت حم الْرمال الْة وصم١١٥٠( رقم ،تانص(،والن ائي ِفي س
القَ: باب،احكَكتاب الن در الذي يحرم من الرضوأبو داود ِفي كتاب ،)٣٣٠٧( رقم ،ةاع 

باب،احكَالن :هل ي حرم ما دون خمس رضومالك ِفي كتاب ،)٢٠٦٢( رقم ،اتع 
الرباب،اعض :جامع م اَءا جِفي الر ض١٢٩٣( رقم ،ةاع(. 
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]٣٢٦[ع ناِئ عالَ قَل ةَشالَقَ: تر نَِّإ$ :ج اهللا ولُسالر ضةَاعت حرما   م
يحرِمم الَ الِونِةد#. 

<|†�Ö] 

J موع الْوضأنَّ: ديثحالر ضة تنشر الْاعحة كَرمما أنها تنتشر بالنبس. 
J ْفقه الديثح: 

ة رمحا تنتشر الْمة كَرمحة تنشر الْاعض الرديث أنَّحا الْذَذ من هؤخي: أوالً
بالنوذلك أنَّ،بس الر ضيعإذا ت ى بلنب الْذَّغمرضعة خمس مذلك انَ وكَ،اتر 

ى ذَّغا تإذَ فَ-ضيع غذاء غري اللنبون للركُن الذي ال يم ِفي الز:أي-ولني حِفي الْ
من لبنها خمس مفَ؛اتر إنها تكون أمه من الرضألنَّ؛ةاع شيئًا من جسمه ن ا م

فَ،ى شيء من جسمهالَع ترتبى ذلك الْلَ عمحرة بينهمامي . 
  .ولنيحة هي ما كانت ِفي الْمرحمة الْاعض الرأنَّ: ثانيا

وهل يتسامح ِفي شيء من الزيادى الْلَة ع؟ولنيح  
فبعضهم تسامإلَى ستة أشهر:الَ وبعضهم قَ، ِفي شهرين أو ثالثةح .  

 ،ةاعضة الررما الوقت الذي تنتشر فيه حمولني هح الْ األقوى أنَّلَّعولَ
والتس؛ل بعدهاح يكون ِفي شيء قليامىالَ لقوله تع: ﴿   

  .]٢٣٣:البقرة[ ﴾      
  .اعي إلعادته فال د،ا االختالف ِفي رضاع الكبري بدليلهين أن بقبس: ثالثًا

ا رابع :يؤخذ من عم ا أنَّذَوم هالر ضصاحب ة تنتشر من قبل األب الذي هو  اع 
ا مل ووالدة إمحصل عن ح اللنب الذي ال ي أنَّ إالَّ،ا تنتشر من قبل األمم كَ،اللنب
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قَلتدالْم سن مرضعة وبعدها عن زن الْم؛مل والوالدةحالْا ألنَّ وإم مة لَرضعم 
تتزحرمية ال تنتشر فيه من قبل األب؛ لعدم وجود السببية من  ،ج أصالًووأن الْم

اتني الصورتني يكون انتشارها من قبل األم قبل األب؛ وِلهذا فإن الْمحرمية ِفي ه
 .فقط

  ؟حلاختلفوا ِفي لنب الفَ: خامسا
 ةَائشديث عحى ذلك ِبلَ واستدلوا ع،ةرمح إلَى أنه ينشر الْورمهج الْبهذَفَ

  : ولفظه،ة أيضا ِفي صحيح البخاريائش وحديث ع،ديث الثالثح وهو الْ،ياآلِت
عةَ ناِئشل عوِج ز ِبيولَ اِهللا $: ج النساجأَنَّ رهدا ، كَانَ ِعنهأَنو 

  ، اِهللا يا رسولَ    : فَقُلْت :  قَالَت عاِئشةُ    ،سِمعت صوت رجٍل يستأِذنُ ِفي بيِت حفْصةَ          
ِتكيأِذنُ ِفي بتسلٌ يجذَا ره.ولُ اِهللا : قَالَتسفُال :ج فَقَالَ ر اهأُر  ةَ ِمنفْصح ما ِلعن

 فَقَالَ ؟ لَو كَانَ فُالنٌ حيا ِلعمها ِمن الرضاعِة دخلَ علَي: فَقَالَت عاِئشةُ.الرضاعِة
# ِإنَّ الرضاعةَ تحرم ما يحرم ِمن الِْوالدِة،نعم :جرسولُ اِهللا 

)١(.  
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)١ (البخاري ِفي كتاب الشهباب،اتاد :الشه ادلَة عى األنساب والررقم ،اعض )ي  وِف،)٢٦٤٦
ومسلم ِفي كتاب ،)٥٠٩٩( رقم .﴾  ﴿:  باب،احكَكتاب الن 

الرباب،اعض :ي حرممن الر ضاعة ما يحر١٤٤٤( رقم ، من الوالدةم(،والن ي كتاب ائي ِفس
٣٣١٣( رقم ، لنب الفحل: باب،احكَالن(،وأح د برقم م)ومالك ِفي كتاب ،)٢٤٦٧١ 
الر١٢٧٧( رقم ، رضاعة الصغري: باب،اعض(،والد باب،احكَارمي ِفي كتاب الن :م ا يحرم 

من الر٢٢٤٧( رقم ،اعض(.  
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 : "اِمكَحاَأل ِةدم  ع ِدائِ وفَ بِ  ِمالَعاإلِ "  اِبت  كِ يِبِتر ِفي ت   ثُاِل الثَّ  يثُِدح الْ] ٣٢٧[
عنالَا قَهلَفْ أَنَِّإ$ :تأَ- حقُي الِْبا أَخعا -ِسيسنَأذَتلَ عيب عدا أُملَِزن 

 ِسيعقُي الِْبا أَخ أَنَِّإ فَ،جالنِبي  نَأِذتسى أَت حه لَنُ آذَ الَاِهللاو: تلْقُ؟ فَاِبجِحالْ
 ،ج اهللا ولُس ريلَ علَخد فَ.ِسيعقُي الِْب أَةُأَري امِنتعضر أَنِكلَ و،يِنعضر أَو هسيلَ
 :الَقَ فَ.هتأَري امِنتعضر أَنِكلَ و،يِنعضر أَو هسي لَلَج الرنَّ ِإ، اهللاولَسا ر ي:تلْقُفَ
  .#ِكينِم يتبِر تِكم عهنِإ فَ؛هي لَِنذَائْ

 ن ِممرحا ي مِةاعض الرنوا ِممرح$: ولُقُ تةُشاِئ عتان كَكِلذَِب فَ:ةُور عالَقَ
النِبس#.  

ا$ :ٍظفْي لَِفوسنَأذَتلَ علَفْ أَيلَ فَ،حلَنَ آذَم أَ:الَقَ فَ،ه تحِبِجتيِمن نأَي وا ن
علْقُ فَ!؟ِكمكَ:ت يِل ذَفأَ:الَ قَ!؟ك رضعِكتام لَي ِبِخ أَةُأَرالَ قَ.يِخ أَِنبت: 
 .#ِكينِم يتبِر تهي لَِنذَ ائْ،حلَفْ أَقدص :الَقَ فَ،ج اهللا ولُس رتلَأَسفَ

<|†�Ö] 

J موضالْوع ديثح :التحريم ِفي الراع بلنب الفحلض. 
J ْالمفراتد: 

ا قاله مه وائل بن أفلح كَم واس،عد األشعريجبالفاء وكنيته أبو الْ: أفلح
الدذكر ابن الْ ،ي، وأبو عمر   طنِ قُار  هل    :الف ِفي كون أفلح ِخ الْ "اإلعالم " لقن ِفي  م

ات أفلح بن ياو ِفي بعض الردر وقد و؟يسعي القُ أو هو أخو أِب،يسعهو أبو القُ
  .يسعي القُ أصحها أفلح أخو أِب: أي.ا ثانيهاهح وأص:الَ قَ،يسعي القُأِب

 : ىعنم ِب.#ِكينِم يتبِرت$: ولهقَ: #ِكينِم يتبِر تِكم عهنِإ فَ،هي لَِنذَائْ$: هولُقَ
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 ونَريدخص وال يلشى الَ عونَعدب ير ولكن الع، األقوالح هو أصاذَ وه،افتقرت
قُووعالد وما أشبه ذلك .. ثكلتك أمك: كقوله،اء بهع  . 

J ْالمعنى اإلجياِلم : 
ى لَيس استأذن ععي القُ أفلح أخا أِبو أنَّديث هحا الْذَه ِلياِلمى اإلجعنمالْ

عِح بعدما أنزل الْل ةَائشأبت أن تأذن لَ فَ،ابجهحت ى تستأذن زوجا ه
رلَ فَ،ج اهللا ولَسماَءا جر إليها سألته وأخربته ِبج اهللا ولُس وِب، أفلحالَا قَم ا م
 :جالنِبي  الَقَ فَ.لُج الرِنعِضر يملَ وةُأَرمي الِْنتعرضا أَمن ِإ:ا قالته وأن،ت هيالَقَ
 . #ِكينِم يتبِر تِكم عهنِإ فَ،هي لَِنذَائْ

J ْفقه الديثح: 
 أحد أن يستأذن ِفي لِّى كُلَ عاجب الوديث أنَّحا الْذَذ من هؤخي: أوالً

الدخول حتى ولو كانت صاحبة البيت محرأي-ة عليه م:من م ِفي -ارمهح 
النسب أو الراعض.  

 بعد ا إالَّهوج هو زل الذيجرأة ال ينبغي أن تأذن ِفي بيت الرم الْأنَّ: ثانيا
  .أن تستأذنه ِفي ذلك

 ،محريوع التقُم ودا ترى عها بأنهم إذِندت علَلَّ عل ةَائش عأنَّ: ثالثًا
 ِسيعقُا الْب أَنَِّإفَ$: اهوِل لقَ؛لج وليس من الر،رأةم اللنب انفصل من الْوذلك بأنَّ

 . #هتأَري امِنتعضر أَامنِإ و،يِنعضر أَو هسيلَ
ارقَ: ابعد ردلَ عِبي ا يهجالنا الْذَ همومفه،وبي لَن ا أنَّهالت حريمبالر اع ض

إنبسبب الْانَا كَم وأنَّ،ملح ص اللنب تنتشر من قبله الْاحب حةرم،وص دقول ق 
 يعترب م ولَ.#حلَفْ أَقدص :جالنِبي  الَقَ فَ.يِخ أَِنبلَي ِبِخ أَةُأَر امِكتعضرأَ$: أفلح

معارضا شيئًا يذكرته . 
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اخامس :يؤخذ منه التوأنه تنتشر من قبله الْ،م بلنب الفحلحري حفيعترب ،ةرم 
 الَا قَذَه وِب،ةً وأمه جد،ا وأبوه جد،ةًم وأخته ع،ام وأخوه ع،صاحب اللنب أبا

  ، علية وابن   ، أهل الظاهر    م ه  ، قليل من أهل العلم      د د ِفي ذلك ع  ف الَ وخ ،ور مه جالْ
   .مدقَت الذي  ةَفص وحديث ح  ، ديث حا الْ ذَ  وعامتهم قد قبلوا ه      ،وابن بنت الشافعي      

اسابن الْالَقَ: ادس قن ِفي كتابه لَم"اإلعالم بفوائد عأنَّ":ة األحكاممد م ن 
ادعى راضاع،وص قَد؛ الرضيعهثبت ح كم الراع بينهماض،وال ي اج إلَى إقَحتة ام

 . بينة
اع ض الر ليس فيه داللة أنَّجالنِبي نة، وقبول اج إلَى بيحتا يذَ هإنَّ: وأقول

من ادلَّ كُ واألصل أنَّ، منهلَِباه قُعاألمور ت ِننبلَي عنة واالعترافى البي . 
اسابع :قُ:ا قولهأم لعله لَ:لت يستفصلهام .ألن ا راوية ِلها $: ديثحكَانَ ِفيم

 ، ثُم نِسخن ِبخمٍس معلُوماٍت، عشر رضعاٍت معلُوماٍت يحرمن:أُنِزلَ ِمن الْقُرآِن
  .#رآِن وهن ِفيما يقْرأُ ِمن الْقُجفَتوفِّي رسولُ اللَِّه 

 ،اعضالرا ذَ ه ِبماهر أنه قد عل   بل الظَّ ،ا االستنتاج غري صحيح    ذَ ه إنَّ: وأقول  
 ثابتة قبل جي ِبي بكر بالن وعالقة أِب،ي بكر بأِبجالنِبي  عالقة  ألنَّ؛وأنه ثابت

ا احبل يوم صي بكر كُي إلَى بيت أِبخطئه أن يأِت ال يجالنِبي  انَ وقد كَ،اهوالدِت
وماًء أو ِفي أحدِهس١(ام(، فالبد أن علمه بالرضاع قد حلص . 

                                                           

 يأِتي ِفيِه بيت أَِبي بكٍْر  ِإالَّجنَ يأِتي علَى النِبي لَقَلَّ يوم كَا$:  قَالَتل ت عائشةُوا رمِل) ١(
اعا ت إذا اشترى م: باب،وعي البخاري ِفي كتاب الباهو ر.ديثحخ الْ إلَ#...أَحد طَرفَي النهاِر 

أو دة فَابوضي كتاب الْ وِف،)٢١٣٨( رقم ،ه عند البائععمهجرة : باب،اقبن جِبي الن 
 ،ا عشي يوم بكرة أولَّور صاحبه كُ  ز هل ي: باب،ي كتاب األدب   وِف،)٣٩٠٦( رقم  ،وأصحابه

 .)٦٠٧٩(رقم 
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 ت بِرت$:  كقوله هنا،اهعند مقص يماء الذي لَعاز الدوذ منه جؤخي: ثامنا
ِميِلج وقوله .#ِكين ماذُ$ :اذععا مي كأُم كثَِكلَت#

)١(.  
أنَّ: اتاسعم لَن اشتبه عنيه أمر يبغي له أن يسأل أهل العلم حتى يبوا له ين

صحة ما هصحيح فيعمل بهو   . 
اعاشر :فيه جاز ابتدار الْومي الْفِتستفِتمي بالتعليل قبل سولعله ،اع الفتوىم 

هو السبب ِفي الدالَِّتية عود ا ِبعِبي ا هجالن :$ِرتبتِم يِكين# . 
 انَاء كَوق سدصغي أن ينب ي؛قح الْقافَ ووالً قَالَ قَن مأنَّ: رشادي عحالْ

قوله مبنيج لقوله ؛ى علم سابق أو غري ذلكلَا ع :$صدلَفْ أَقح# . 
 ،ةاهرللكَ النهي الوارد ِفي ذلك    وأنَّ ،" أفلح "���از التسمية    وفيه ج : رشي ع الثانِ 

ال للتوباهللا التوفيق،محري  . 
 

 

 

J@J@J@J@J 

                                                           

)١ (الترمذي ِفي كتاب اإليباب،انم :م اَءا جِفي ح رمرقم ،الةة الص )٢٦١٦(،وابن م ِفي هاج 
٣٩٧٣( رقم ، كف اللسان ِفي الفتنة  : باب،نكتاب الفت(، وأح د برقم  م)ديث  ،)٢٢٣٦٦والْح

 .صححه األلباِني
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]٣٢٨[و عنأَ-ا هي:اِئ عالَ قَل -ةَشت :$دلَخلَ عير ج اهللا ولُس 
ِعودِ ني رالَ قَ فَ،لٌ ج: ي ائِ ا عةُش،م نلْ؟ قُاذَ  هي مِ ِخأَ: تنالر ضالَقَ  فَ.ِةاع:  ا ياِئعةُش ، 
ظُاننَرم ِإن خوكُانِإفَ؟ ننما الرضِمةُاع الْن مجِةاع# . 

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح : أنه ليس مطلق الرضاع يكون محرام. 
J ْالمفراتد: 
ظُاننَرم ِإن خوكُاننظر فَ:أي: ن ٍصحوت لأم:هل الر ضاع الذي حانَ كَلَص 

محا أم ال؟رم 

ي ِت والَّ،رةبعتمة الْاعضا الرم إن:يعنِ ي: #ِةاعجم الْ ن ِمةُاع ضا الرمنِإفَ$: هولُقَ
يت رتب لَ  ع ا الْ يهحة هي  رم:  الر ض ة التِ اع  ي تسالْ د  مج ة اع،   الْا تكون ِفي    وهي مولنيح.   

J ْالمعنى اإلجياِلم : 
تخرب عِبي   أنَّل ةُائشجالند لَخلَ عيها وعندها رالَقَ فَ،لج :$ا ي

اِئعةُش،م نالَقَ فَ؟اذَ هي ِمِخ أَ:تنالر ضالَقَ فَ.ِةاع: ياِئا عةُش،ظُ اننَرم ِإن خوكُان؟ن 
 .  #ِةاعجم الْن ِمةُاعضا الرمنِإفَ

J ْفقه الديثح: 
  أخربت بذلك واثقة من أنَّل ةَائش عديث أنَّحا الْذَذ من هؤخي: أوالً

 ، اتومسبع ا من فوق سأه ر اهللا قد بنَّإ حيث  ؛ فيهاكق إليهم الش  رطَتؤمنني ال ي مالْ
ا ِفي آيات من أول هاءتر حيث أنزل ب؛ك إليها الشقرطَت فال ي،بل من فوق عرشه

ا هانتصحملهم الريبة والشك أن يكونوا شاكني ِفي ح الذين ت وأنَّ،"النور"سورة 
 ونَيلقَس فَ، بالقرآنبونَذِّكَ م،قح عن الْونَارقُ مما هم إن؛ا القرآنها ِبه لَهدي شالِت
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جاَءزهىالَم عند اهللا تع.  
ا من اه فأخربته أنه أخ، وغضبهجه ورعم وت، كره ذلكجالنِبي  أنَّ: ثانيا

الرضةاع. 
 الذي قح ولكنه أرشدها إلَى الْ،ا ِفي ذلكهقَد صج اهللا ولَس رأنَّ: ثالثًا

تثبت به الرضلَالَقَ فَ،ةاع اه :$ظُاننَرم ِإن خوكُانِإفَ ؟ن نما الرضِمةُاع الْن مج ِةاع# .  
أنَّ:يعِني الر ضة الْاعمحرمة ما كانت تسانَ ِفي حني أنه كَ، جوعة الرضيعدونَ د 
 . ولنيحالْ

ي تكون قبل  ة هي الِتمرحمة الْاعض الرديث أنَّحا الْذَذ من هؤخي: رابعا
 وأَنبت ، ِرضاع ِإال ما شد الْعظْمالَ$ :� ابن مسعوٍد الَد قَقَ ولذلك فَ؛الفطام
موذلك ما يكون ِفي الْ.#اللَّح ولنيح.  

اخامس :قد ورالكبري حديث سهلة بنت سهيل ِفي رضاعد ،قَ وقد تم د
 وآخر ،م مطلقًارحب يرى أنه مذه م:اهبذَ ِفي اعتباره ثالثة م وأنَّ،الكالم عليه
يعتربه غري محم مطلقًار،وثالث يعتربه م حرِلانَ إذا كَام حوهو اختيار شيخ ،ةاج 

  .فيما أرىق ح وهو الْ،- اهللارِحمه-اإلسالم ابن تيمية 
اسأنَّ: ادسالر ضالْاع محِفي الْانَم هو ما كَر ولنيح،ِفي حديث اَء وقد ج 

رواهالد ِرالَ$: ي بلفظطِنقُار ضالَّ ِإاعِفي الْانَا كَ م حلَوِني#. لَ:الَ قَثُم يسنده عن م 
بالراوي ابن القطان فأعله    ف الَ وخ، وهو ثقة حافظ  ،ميل يثم بن ج  هابن عيينة غري الْ  

 ،ا غريبذَ وقوله ه. ال يعرف: وقال،يثم وهو أبو الوليد بن برد األنطاكيهعن الْ
فقد روى عن جىاعة موروعنه ج مالنسائي ِفي كناهالَ وقَ،ةاع :حاِل ص.  

  الَ  قَ: ت الَة قَ ملَ س  عن أم   ،نذر  م ي جامع الترمذي من حديث فاطمة بنت الْ            وِف
رالَ $ : ج اهللا   ولُ س ي ح ر ِمم  ن  الر الَّ  إِ اعِ ض ا فَ  متاألَ  ق  مِفي الثَّ    اءَ ع ِيد،  قَ انَ كَ و  امِ طَفِ  الْ  لَب #.   ثُم  
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 وأعله باالنقطاع ، ابن حزم إلَى النسائياهز وع. صحيحنسا حديث حذَ ه:الَقَ
  .’ا. ةملَ سنذر وأممبني فاطمة بنت الْ

 .مكن ال جرمإدراكها م:  قلت:الَلقن قَم ابن الْإنَّ فَ،ذلك نظرِفي : لتقُ
وخرجان ِفي صحيحهه ابن حب . 

والراع يثبت بوصول اللنب إلَى بطن الرضيعض،س بطريقة الْانَاء كَو مص 
ور مهجالْفَ ، أو سعطته به    ،بت لبنا من ثديها وشربته به         لَ ة حرضع م أو كون الْ ،للثدي  

  .ول اللنب إلَى بطن الرضيع بأي وسيلةصترطوا واش
وإنمالَا خفِفي ذلك د إنَّ:الَ وقَ، الظاهرياود الر ضاعال يكون م حا رم

  .هصلتقم الرضيع الثدي وما إذا إالَّ
وقد سبقلَ الكالم عى أحكام الرالْاألحاديثاع ِفي ض التوفيق وباهللا،اضيةم  . 

 

 

 

@JJ@J@J@J 
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]٣٢٩[ع نقْ عةَبالِْن ب أَ$: � ِثاِرحنهت زوأُج مي حى ِبيني ِإِب أَتاٍبه، 
 :الَ قَ،ج يِبلن ِلكِل ذَتركَذَ فَ.امكُتعضر أَد قَ:تالَقَ فَ،اُءدو سةٌم أَتاَءجفَ
 د قَنْ أَتمع زدقَ وفيكَ :الَقَ فَ،ه لَكِل ذَتركَذَ فَتيحنت فَ:الَ قَ.ين عضرعأَفَ
  .#امكُتعضرأَ

<|†�Ö] 

J موع الْوضترك نكاح الْ :ديثحرأة الِتمي يشك ِفي تحريمها بالراعض. 
J ْالمفراتد: 
  .هتوج وزوجت الزعرضا أَه أن:أي: امكُتعضرأَ
  .ة أخرىر مهجهي أقابل و درت لك:أي: تيحنتفَ
  . صحته   ققَّح ت ت معم هو الشيء الذي لَ       الز : ا م كُت ع ضر  أَد قَ نْ أَ  تم ع ز دقَ  و في كَ
عة بن الْقبارث راوي الْحديثح :هو عبن الْةُقب ارث بن عامر بن نوفل بن ح

عبد ماف النوفلي الْنكيم،ص اِبحبقي إلَى بعد الْ ،سلمة الفتحي من ممسنيخ  .
  ).٤٦٣٤ت(التقريب 

أم يِإي ى بنت أِبحيابن الْالَ قَ:ابه لقنم:اس مولَ،ا غنيةه يذكرها ِفي م 
 . ةاوي تكن رما لَه ألن؛التقريب
J خريج الْتديثح : 
 من ا هوم وإن،جه مسلم ِفي صحيحهرخ يمديث لَحا الْذَ ه:لقنم ابن الْالَقَ

 . رضعة من كتاب النكاحمه ِفي باب شهادة الْجر خ،أفراد البخاري
J ْالمعنى اإلجياِلم : 

 وبعد ،هاب بن عزيزإي ى بنت أِبحي أم يجوزارث أنه تحيروي عقبة بن الْ
أن دِبلَخ الَقَا جاءت امرأة سوداء فَهت :إني قد أرضكُعتذَ فَ.امهِب إلَى بجي الن 
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  .عرود منه الوقصم الْانَ األمر كَ ويظهر أنَّ،ارقتهافَمه ِبرأم فَ،يستفتيه 
J ْفقه الديثح: 

   .اح والتنبيه عليهكَفضي لرفع النمبب الْذ منه ذكر السؤخي: أوالً
اختلف  وقد  ،اع ضة وحدها ِفي الر     رضع مة الْ ادهذ بش   ؤخذ منه أنه ي      ؤخي:  ثانيا  

لَالعِفي ذلكاُءم :  
فقبل شهادتا وحدهاه:والْ،اس ابن عب حوإسحاق،نس ،وأح الْ ابن الَ قَ،دملقنم: 

وتف مع ذلكلَّح.  
 ، أخرى امرأة  ع وقبلها مالك م    ، ثالث نسوة   ع م الشافعي إالَّ   :ا ه ادت ه ل شقب  ي مولَ 

 . حضات من غري ذكرتمماء الْسة النادهاع شض يقبل أبو حنيفة ِفي الرمولَ
ة اده والقول بش،اء غالباسص بالنختي ت من األمور الِتاعض الرإنَّ: وأقول

النسحيحاء فيه هو القول الص،أم ا هل تقبل شهة الْادمأو مع نساء ،ة وحدهارضع 
 . وباهللا التوفيق،ل نظرحا مذَه فَ؟غريها

 عن عرضوز أن يجي يفِتم الْ أنَّ.#ين عضرعأَفَ$: قولهذ من ؤخي: ثالثًا
  . لعله يترك،ي ألول وهلةفِتستمالْ

ارالْأنَّ: ابع فِتمي ينبغي أن يتوخولَ،ينى ِفي فتواه األحوط للد انَا كَما ذَ ه
كَالناح فيه شانَ كَة؛بهين تركه األحوط للد.  

اخامس :هقَال م ِبي ى به ضجالنا الْذَ ِفي هحديث يعتر قَبأو أنه ندبه  ،اًءض 
؟ين من غري إلزامإلَى األحوط ِفي الد  

اسأنَّ: ادسولَ،كمه األمر إذا اشتبه ِفي ح مي تمض عند الْحفإنه يأمر ؛يفِتم 
 . #امكُتعضر أَد قَنْ أَتمع زدقَ وفيكَ$: ج لقوله ؛هبشتم وترك الْ،باألحوط

J@J@J@J@J 
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]٣٣٠[الِْن ع باِءرِن بالَ قَ� ٍباِز ع :$خرجر ج اهللا ولُس -يي ِمِنعن 
فَ،-ةَكَّم ِبتعتهماب ةُنح مةَزت ياِدن:ي ا عم،ي ا عفَ.م تنلَاوهِلا عأَ فَيذَخا ِبهِهِدي، 
اِطفَ ِلالَقَوةَم: دِكوناب ةَنع فَ.ِكم احتلَمتفَ،اه اختصِفم ايه:ِل عي،و جفَعر،و زيد، 
 .يِتحا تهتالَخ و،يم عةُن اب:رفَع جالَقَ و.يم عةُن ابيِه و،اه ِبقحا أَن أَ:يِل عالَقَفَ
الَقَوز يد:اب قَ فَ.يِخ أَةُنى ِبضا هرِلج اهللا ولُس ِتالَخاه،الْ :الَقَ وِبةُالَخ ماُألِةلَِزن م . 
ِلالَقَو ِلعأَ :ينِمت ين،أَ وا ِمننك.ِلالَقَ و جأَ:ٍرفَع شبهتِقلْ خي ويِقلُخ.ِلالَقَ و زٍدي: 
 . #انالَوما وونخ أَنتأَ

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح: تم احريضاعبنة األخ من الر. 
J ْالمفراتد: 
ة مر ذلك ِفي ع أنَّ:ودقصم والْ،ةَكَّي من معِني: #ج اهللا ولُس رجرخ$: هولُقَ

  .اءضالقَ
  .ةاطما إلَى فَهعفَ ر: أي:اده بيذَخأَ فَ،ليا عهلَاونتفَ
دِكوناب ةَنع أمسكيها:أي: ِكم . 
 ، ا إليهانتهضريد أن تكون ح واحد يلُّ كُ:رفَعج و،يدز و،ليا عه فيمصاختفَ

  .ةجا لديه من حم واحد منهم ِبلُّى كُوأدلَ
  .يسماء بنت عما أسالته وخ،االتهخ ِلج النِبي :أي: اهى ِبضقَفَ

خالتهِب: يحِتا تمعنى أنها زتهوج.  
 ال ِفي ،ونحضمة بالْمحة والرقَفَانة والشضح ِفي الْ:أي: مة اُأللَزنم ِبةُالَخالْ
 .اإلرث
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  .ةبحمهر والْب والصسة والنابر بالقَ:أي:  ين ِمتن أَ:� ليع ِلهولُقَ
ِلالَقَو أَ: ٍرعفَجشبهلْتلُِق خالْ: يِقي وخخا يرى من خلقه اإلنسانلق هو م ، 

  .ة ِفي اإلنسانميمة أو الذَّميدحال الْصِخود به الْقصمق الْخلُوالْ
أنت أخونوموالنا والية عتق، أخونا ِفي اإلسالم:أي: والناا وم . 
J ْالمعنى اإلجياِلم : 
 من وجرخ الْادرا أَملَ فَ،ةابعنة الساء ِفي السضة القَمر لعجالنِبي  بها ذَملَ

ة تبعتهم ابنةُكَّمح مزة تادين:ي ا عم،ي ا عوحينئٍذ.م اخت صمع لي،عفَ وجر، 
وزلٌّ كُ،يدمنهم يريد ض ما إليهه،أم ا علي فلكونه ابن عماه،ا جعفر فلكونه  وأم

ا ابن عأيضمحتهها وخالتها ت،ِبي ا زيد بن حارثة فألن  وأمينه وبني  آخى بجالن
حة عند قدومه الْمزمةدين.  

والشمن الْاهد ِبي   أنَّ:ديثحالَ قَجالن :إنهخيه ِم أَةُا ابننالر ضةاع.  
 :ديثحفقه الْ

لتنضم وجهم ر أهلها عند خ   تا تبع ه وأن ،اهة كانت عند أم مزأن ابنة ح  : أوالً
  .إليهم

 ذكرا انَاء كَو س،ةانضحى قرابته الْلَجب عفسه ت ال يستقل بنن مأنَّ: ثانيا
 .أو أنثى

 لٌّ وكُ،ا إليههم منهم يريد ضلٌّ كُ،ثالثةفيها  مص هذه الفتاة قد اختأنَّ: ثالثًا
 .اه ِبالبطَي ية الِتابرى بوجه القَمنهم أدلَ

  .اءسم فيها الندقَة يانضح الْأنَّ: رابعا
اخِبي  أنَّ: امسقَجالن ى ِبضا ِلهخال وقَ،االته :$اإنالْم ِبةُالَخ ماُألِةلَِزن م#. 
اسالْأنَّ: ادس ةَالَخقَ مدمى غريها ِفي الْلَة عحانة ِلضا لَمهقَفَا من الشة والرحةم.  
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اسقولهأنَّ: ابع  :$اإنالْم ِبةُالَخ ماُألِةلَِزن م#.شيءلِّى إطالقه ِفي كُلَ ليس ع  ، 
ونُكُبل يقَفَ ذلك ِفي الشة والرحمى الْلَة والعطف عمونحض. 

ي ن ِمتنأَ$: ال لعليقَ فَ، واحد منهملِّ قلب كُب قد طيجالنِبي  أنَّ: ثامنا
أَوا ِمننك.ِلالَقَ و جأَ :ٍرفَعشبهتِقلْ خي ويِقلُخ.ِلالَقَ و زأَ :ٍديأَنت خونا ومالَوان#. 

 وكذلك ،فتنيستم نفوس الْبطياعية ينبغي له أن يي والدفِتم الْأنَّ: تاسعا
   ﴿ :ى يقولالَ واهللا تع،ويندعمة بالْاعي وكذلك الد،علمنيتملم بالْعمالْ

 .]١٥٩:آل عمران[ ﴾          
اعصيد ِفي الْ بيت القَأنَّ: اشرحديث هويه أنَّلَ ما يستدل عع ي  بن أِبلي
 ،ي ِللُِّح تا الَهن ِإ:جالنِبي  الَقَ فَ؟ةَزم حةَن ابحِكن تالَأَ$ :ج يِب للنالَ قَ�طالب 

  .#ِةاعض الرني ِمِخ أَةُن ابيِهفَ
ا أن ابنة مكَ فَ،بسم من النرحا ية ماعض من الرمرحأنه ي: رشادي عحالْ

األخ من النسب تحرلَم عى عم؛اهفكذلك ابنة األخ من الر ضاعة تحرمى لَ ع
عموباهللا التوفيق،اه . 

 .وعلَى آله وصحبه وسلَّم، وصلَّى اهللا علَى نبينا محمد
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J ٥................................................................كتاب البيوع 

١٢..................................................هي عنه من البيوعباب ما ن 

 ٤٣...................................................باب بيع العرايا وغري ذلك

 ٥٨...................................................................باب السلم

 ٦٢.......................................................ي البيعباب الشروط ِف

 ٨٠..........................................................باب الربا والصرف

 ٩٢............................................................باب الرهن وغريه

 ١٤٣................................................................باب اللقطة

 ١٤٧...............................................................باب الوصايا

 ١٥٩..............................................................باب الفرائض

J ١٧٢............................................................كتاب النكاح 

 ٢١٨..............................................................باب الصداق

J ٢٢٩............................................................ب الطالقكتا 

 ٢٤٥.................................................................باب العدة

J ٢٦١.............................................................كتاب اللعان 
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J ٢٩٠...........................................................كتاب الرضاع 

 ٣١١....................................................................الفهرس
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 ،  القطعو وهص من القَوذٌأخ م،اثلةممهو الْ: -بكسر القاف- اصصالِق ●
ومن اقتصاص األثر وهكَ، تتبعهو الَا قَمهالْ ألنَّ؛ الواحدي مقتصيتبع جن ة اي

  .]٤٥:ائدةمالْ[ ﴾ ﴿: ىالَ اهللا تعالَا قَم كَ،ي فيأخذ مثلهااِنجالْ
 : فيهدروأَ
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]٣٥٥[ع نع اِهللا ِدبِن بم سالَقَ: الَقَ � وٍدعر الَ$ :ج  اِهللاولُسلُِّح ي د  م 
ٍئِرامم ٍمِلسي شهلَ ِإ الَنْ أَداهللاالَّ ِإه ،أَ وني رِإ ِبالَّ اهللا ِإولُسحالثَّ: ٍثالَى ثَديبياِن الز، 
وفْالنِبس ِسفْالن،و اِرالتالِْهيِنِد ِلك اِرفَملْ ِلقجمِةاع#. 

<|†�Ö] 

J موع الْوضِع: ديثحصدم الْةُم ِبسلم إالَّم الث الْذه الثَّهذكُمة ِفي الْورديثح. 
J ْالمفراتد : 
 ذه ه إالَّهمبيح دب يب ساكن ليس ه:يعِني: #ٍمِلس مٍئِر امم دلُِّح يالَ$: هولُقَ
 .إالَّ بواحدة من هذه الثَّالث :أي، الثالث
  .ومما عذَه: #ٍئِر اممد$: هولُقَ
  . باإلسالمفِصت امرئ م: أي،وممص ذلك العصخي: #ٍمِلسم$: هولُقَ
 ، سلمم لعقيدة الْانُيا بذَه: # اهللاولُسي رنأَ و، اهللاالَّ ِإهلَ ِإ الَنْ أَدهشي$: هولُقَ

كُوأنه ال يا إالَّون مسلمأن ي شهدهللا بو حدانيةة األلوهي،  حقستالْم ووأنه ه
 م لَ؛ واحدة منهمادقَ فَنم فَ،الةس بالرجول اهللا س لردهش وأن ي،ةادميع العبجِل
كُينم ا وإن ادسلمى ذلكع.  

  .ةورذكُمالث الْ واحدة من الثَّ:أي: #ٍثالَى ثَدحِإ ِبالَِّإ$: هولُقَ
بالثي :هوم نئط ووالْ،حيح ِفي نكاح ص مبرأة الثي:هي م نئَِط وِفي ت 

  .نكاح صحيح أيضا
ياِنالز :ا إذ:يعِنيز نى وه؛ ثيبوفإنه ي بقَاح ى الكَلَتله عيفية الوة ِفي ارد

قُعوبي الْاِنة الزمنحص،وه والر جِح بالْمجارة حتى يموت.  
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  .اه ِبلَِتة قُومعص نفسا ملَت قَن أنه م:يعِني: #ِسفْالن ِبسفْالنو$: هولُقَ
والتالْ: ِهيِنِد ِلاركمود به الْقصمدرت.  
ة قَارفَة مدنه من الزم الر فإ،سلمنيمة الْاعم ج :أي: ِةاعمجلْ ِلقاِرفَمالْ

  .ةاعمجالْ
J ْالمعنى اإلجياِلم: 

وحه بأي حل إزهاق ر ال ي،موم الدعصسلم م ملَّ كُ بأنَّجالنِبي أخرب 
سب من األسباب غري هذه الثالثةب:وهو م نز نى وه؛ ثيبوفإنه ي رجم 
 عن دن ارت وم،اه ِبلُقت فإنه ي؛بغري نفسا  نفسلَت قَن وم،وتمى ية حتارجِحبالْ

 . ببا السذَه قتله ِلاحب فإنه ي؛سلمنيمة الْاعم جقاردين اإلسالم وفَ
J ْفقه الديثح: 
بوحدانية  هللا دهش أن يسلما إالَّون مكُسلم ال يم الْديث أنَّح من الْذُؤخي: أوالً

وأ،ةاأللوهي ن يشهدلر جول اهللا سبالر الَسة العة ِلامجميع البر ش 
ته لغري عوة بداده تلك الشفالَ ولكنه خ، اهللا إالَّه أن ال إلَهد شن مأنَّ: ثانيا

 غري دقدر أحر الذي ال يفع الضى جلب النفع ودلَة فيه عدرواعتقاد القُ، Tاهللا 
 ؛-ةادهذه الشهد ِبهشولو ت-ا االعتقاد ذَ هدقَن اعت م،ه أو دفعهبى جللَ عTاهللا 

  .من اإلسالمبه  جرخ ي، شركًا أكربشرك موهفَ
وما أكثر منه ملَ عذه الوترية ِمى همني دا ِم، اإلسالمونَعفتجد كثري من 

يزعونَمأن هم مسلمون يداألمواتونَع ،وي عتفيهم القُونَقد درلَة عى مقدر ا ال ي
؛ اهللايه إالَّلَعمن إن جوإنزال الْ،دلَاب الو رطَم،ورفع الع وغري ذلك من ،ةاه 

  .ة عنهموفَعر هي مالَِّتياالعتقادات 
ومثل هؤالء يبيلَن م أنَّهفْا االعتقاد كُذَ هفَ،ر منأص رفإنه  ؛ى ذلكلَ ع 
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ون كَكُيا حافرم والْالل الدالم.  
 اهللا أرسل  أنَّبد العقدعت أن ي: اهللاولُسدا رمح مى شهادة أنَّضقتم: اثالثً

محا بالْمدحق،يه الكتابلَ وأنزل ع،وش رعله الش ةريع،وأنه ال ي سا من ع أحد
 ،ة اإلسالمقيقَ وهو ح،ة اإلسالمقيدى عضقت موا هذَ وه،انه عجخر أن يناسال

كُفال يون اإلنسان ما عى الْلَسلمة إالَّقيقَحبأن ي عتقدا االعتقادذَ ه . 
ارابع :مقَن اعتد؛ا االعتقادذَ هع صم دمهالُ ومه،فال ي وحه إالَّحل إزهاق ر 

بوالث الْة من الثَّاحدذكُمة ِفي الْورديثح.  
اخاألولَ: امسزِنى من هذه الثالث أن يويثبت عليه ذلك ، وهو ثيبي 

؛نةباعترافه أو بالبيفإنه ي رجم حتى يموت. 
استلَ قَأنَّ: ادساِن الثيب الزونُكُي يفَ،جم بالر مقَن لَتاِن الزفإنه  ؛يفي بالس 

قد جانالْب حق،وب عدعن الص فَنإذ ؛ابو البأن نعتقد الكَد يفية بالقتل مع 
اعتقاد اإلباحِهِمة لد.  
ا سابع :يمن قولهذُؤخ  :$و فْ النِبس  أنَّ.# ِسفْالن م قَن لَتا  مِق به لَِت قُ؛سلم ا صاص

ِجإذا ودت العمدياة بأن يقتله عامد.  
 ،وزج تة الفَة ِفي الصقَافَوم الْإنَّ فَ،مرحء مة ما إذا قتل بشيفَى من الصثنستي :ثامنا

 ؛ وما أشبه ذلك أو سقاه خمرااتى مباللواط فيه حتا خصشالْجاِني  لَتا لو قَمكَ
 .وزج ال تاثلة حينئٍذمم الْإنَّفَ

 دين بأن ارت الدكر تن م أنَّ.#ِةاعمجلْ ِلقاِرفَم الِْهيِنِد ِلكاِرالتو$:  من قولهذُؤخي: تاسعا
عنه فإنه يِل؛لقت اس حالَ قَ�ديث ابن عب : ِبيجقَالَ الن: $ هلَ دِيندب نملُوهفَاقْت#

)١(.  
                                                           

)١ (رواه البخ ِج ِفي كتاب الْ اري باب،اد والسري  ه :ال ي ع رقم ،اب اهللا  ذَذب بع )ي كتاب  وفِ ،)٣٠١٧  
ة الْاستتابمين والْرتدماندين وقتاِلعباب،مه :كم الْ حمرتوالْد مرت٦٩٢٢( رقم ،ة واستتابتهمد(، 

= 
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اعاشر :لَاختالعلم ِفي الْ أهلُف رأة الْممرتهل تقتل كَ :ةدالر؟  أو ال تقتل،لج 
والصواب:أن ها ت؛لُقتللحديث الذي س بحيث إن  ؛ ذكرهق"نم " هي ِمن

 . فتعم الذكر واألنثى، أدوات العموم
 ِفي لَخ دثُم ،ياِنصر والنودي كاليهافرا أصالً كَانَ كَن مأنَّ: رشادي عحالْ
 ِفي دري ذلك ما و وِف،تلى دينه قُوع عن اإلسالم إلَج الراد أرثُم ،اإلسالم
  ، ى الْيمنِ  لَ  أَبا موسى إِ  لَسر أَ ج اهللا  ولَس ر نَّأَ$: ا م البخاري ومسلم وغريهِ    صحيح

 وِإذَا رجلٌ ، وأَلْقَى لَه ِوسادةً. انِزلْ: قَالَ؛ فَلَما قَِدم علَيِه،ثُم أَتبعه معاذَ بن جبٍل
وثَقم هدذَا: قَالَ،ِعنا هقَالَ ؟ م:لَما فَأَسوِديهذَا كَانَ يه ، هِدين عاجر ثُم - ِدين

#... ال أَجِلس حتى يقْتلَ قَضاُء اهللا ورسوِلِه : قَالَ. فَتهود-السوِء
)١(.  

 ؟ هل هو كافر أم ال :الةاختلفوا ِفي تارك الص: رشي عالثاِن
 .  بت ي م ولَ، عليه  و ا هى م لَ ع رفرا إذا أص قتله كُ ب أوج. هو كافر :الَ قَنمفَ

  :هد وهؤالء اختلفوا ِفي ح،الة ليس بكافر تارك الصى أنَّ قوم إلَبهوذَ
                                                           

= 

وروالترمذي ِفي كتاب الْاه حباب،ودد :م ِفي الْاَءا ج والنسائي ِفي ،)١٤٥٨( رقم ،رتدم 
كتاب تحريالْ: باب،مم الد كم ِفي الْحمرتوأبو داود ِفي ، )٤٠٦٥-٤٠٥٩(رقم من  ،د
 ،وددح ِفي كتاب الْهاج وابن م،)٤٣٥١(  رقم،دكم فيمن ارتح باب الْ،وددحكتاب الْ

  .)٢٥٣٥( رقم ، عن دينهدرتم الْ:باب
)١ (رواهالبخ ِفي كتاب استتابة الْاري مرتين والْدماندين وقتاِلعباب،مه :كم الْ حمرتوالْد مرتة د

ص  رِحب اإلمارة والْلَ طَ النهي عن: باب، ومسلم ِفي كتاب اإلمارة،)٦٩٢٣( رقم ،واستتابتهم
لَع١٦٥٢( رقم ،ايه(،والنسائي م ختا ِفي كتاب تصرحريالْ: باب،مم الد كم ِفي الْحمرتد، 

 ،)٤٣٥٤( رقم ،دكم فيمن ارتح الْ: باب،وددح وأبو داود ِفي كتاب الْ،)٤٠٦٦(رقم 
وأح١٩٩٠٠(د برقم م.(  
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  .ا بعد االستتابةدل حقت أنه ي:ى إلَ مالك والشافعيبهذَفَ
  .رزع ولكن ي،لُقت أنه ال ي:ى أبو حنيفة إلَبهوذَ
 ، ابتستالة كافر ي تارك الص:ة عنهورشهماية الْود بن حنبل ِفي الرم أحالَوقَ

  .تل كفرا قُ وإالَّابإن تفَ
وهو الذي نعتقد بأنه هو الص؛ابوىالَ لقوله تع: ﴿     

  .]٥:التوبة[ ﴾   
ِإنَّ بين $ : يقُولُج  سِمعت النِبي:الَ قَ�ا ِفي حديث جاِبر م كَجولقوله 

#الرجِل وبين الشرِك والْكُفِْر ترك الصالِة
)١(.  

الْعهد  $: ج  قَالَ رسولُ اهللا: قَالَ�  عن أَِبيِه، عبِد اهللا بِن بريدةَيِثِدحوِل
مهنيبا وننيالةُالَِّذي بالص ،كَفَر ا فَقَدكَهرت نفَم #

)٢(.  
 يرونَ  الَجكَانَ أَصحاب محمٍد $: وِلحدِيِث عبِد اِهللا بِن شقِيٍق الْعقَيِلي قَالَ

#شيئًا ِمن اَألعماِل تركُه كُفْر غَير الصالَِة
)٣(.  

                                                           

)١ (رواهم سلم ِفي كتاب اإليباب،انم :ب ان إطالق اسم الكُيلَفر عى منت ركرقم ،الة الص )٨٢(، 
والترمذي ِفي كتاب اإليباب،انم :م اَءا جوالنسائي ِفي ،)٢٦٢٠( رقم ،الة ِفي ترك الص 

الْ: باب،الةكتاب الص ح٤٦٤( رقم ،الةكم ِفي ترك الص(،ة وأبو داود ِفي كتاب السن، 
 : باب،ة فيهاالة والسن ِفي كتاب إقامة الصهاج وابن م،)٤٦٧٨( رقم ، اإلرجاءد ِفي ر:باب

ماَءا جفيمن ت رك١٠٨٠، ١٠٧٨( رقم ،الة الص(،والد ِفي : باب،الةارمي ِفي كتاب الص 
١٢٣٣( رقم ،الةتارك الص.( 

)٢ (رو اه     الترمذي ِفي كتاب اإلي  باب، انم :م  ِفي اَءا ج  رقم   ،الة  ترك الص )كتاب    والنسائي ِفي     ،)٢٦٢١
الْ: باب،الةالص ح٤٦٣( رقم ،الةكم ِفي تارك الص( ،وابن مهاجالة  ِفي كتاب إقامة الصة والسن
 .-ه اهللامِحر-ي ه األلباِنححوقد ص، )١٠٦٥ ( رقم،الة الصكر فيمن تاَءا ج باب م،فيها

 شقيق اهللا بن  من حديث عبد،الة ِفي ترك الصاَءا ج م: باب،انمكتاب اإليي أخرجه الترمذي ِف) ٣(
= 
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الة  تارك الصى أنَّلَا عه لالستدالل ِبةٌحاِلذه األحاديث ص هإنَّ: وأقول
   .#ِةاعمجلْ ِلقاِرفَم الِْهيِنِد ِلكاِرالتو$:  ِفي قولهاخلٌ دوه فَن إذ؛افركَ

أمٍرو ا حمِن عِد اهللا ببِن،�ديث عع ِبيا ج  النموالةَ يالص ذَكَر هأَن 
 ومن لَم يحاِفظْ ، الِْقيامِة كَانت لَه نورا وبرهانا ونجاةً يوم؛من حافَظَ علَيها$: فَقَالَ
 ، وِفرعونَ، وكَانَ يوم الِْقيامِة مع قَارونَ، وال نجاةًا وال برهانا لَم يكُن لَه نور؛علَيها
# وأُبي بِن خلٍَف،وهامانَ

)١(.  
 جِمعت رسولَ اهللا  س:الَ قَ� ِتاِم الصِن بديث اآلخر عن عبادةَحوالْ

 لَم يضيع ِمنهن شيئًا ، من جاَء ِبِهن،خمس صلَواٍت كَتبهن اهللا علَى الِْعباِد$: يقُولُ
قِِّهنفَافًا ِبحِتخةَ؛اسنالْج ِخلَهدأَنْ ي دهاهللا ع دِعن كَانَ لَه ،أِت ِبِهني لَم نم؛ وفَلَي  لَه س

دهاهللا ع دِعن،هذَّباَء عةَ، ِإنْ شنالْج لَهخاَء أَدِإنْ شو #
)٢(.  

#فَمن جاَء ِبِهن لَم ينتِقص ِمنهن شيئًا$ :ديثحا الْذَ من ألفاظ هإنَّ: وأقول
)٣( .

                                                           

= 

٢٦٢٢ ( رقم،يلي موقوفًاقَالع(،وو ه الْلَصاكم ِفي الْحمستك من حديث أِبدري هرةَير، 
كَوسالذَّالَ وقَ، عنهت لَ:يِبه يتكلم عليهم ،حاِل وإسناده ص.  

  .صحيح موقوف: قال األلباِني) ٥٦٥(يب رقم وِفي صحيح الترغيب والتره
)١ ( راالد    ِفي الْ :  باب،اققَ مي ِفي كتاب الر م ظَافَح لَ ة ع رقم ،الةى الص  ) ٢٧٢١(  ، وأح د رقم  م)٦٥٧٦(   ،

 ).٢٨٥١(، وضعيف الْجامع رقم )٣١٢(وِفي ضعيف الترغيب والترهيب رقم 
)٢ (الْ: باب،الةالنسائي ِفي كتاب الص مظَافَحلَة علَى الصات الْورقم ،مسخ )وأبو داود ِفي،)٤٦١  

فيمن لَ: باب،الةكتاب الص ١٤٢٠( رقم ، يوترم(،ومالك ِفي كتاب الن دباب،الةاء للص : 
، )١٥٧٧( ِفي الوتر رقم : باب،الةارمي ِفي كتاب الص والد،)٢٧٠( رقم ،األمر بالوتر

  .وصححه األلباِني
)٣ (اابن مهجِفي كتاب إقامة الص باب،ة فيهاالة والسن :م اَءا جلَ ِفي فرض الصات الْومس خ

 .وصححه األلباِني، )١٤٠١( رقم ،ايهلَة عظَافَحموالْ
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 وهة فَليا بالكُه لَاركلتا ا أم،يئًا شهنقِّ من حصقَديث وأمثاله فيمن انتحا الْذَهفَ
 ؛ماهرناص عنمقني ِمقِّحم من الْثريى ذلك كَ إلَبه وقد ذَ،حى األصلَ عافركَ

 عثيمني    ح بناِل بن ص محمد  والشيخ   ،-مه اهللا  ِحر-العزيز بن باز        الشيخ عبد   :منهم 
-ِحره اهللام-،ذَ وها ما نعتقد أنه الصالتوفيق وباهللا،ابو  . 

الثالث عقَ: رشد ورِبي  عن دجالنأنه أباح د مواهللا ،ائل الص �أب قتل اح 
ي اِفنذه األحاديث ال ته فَ،سلمنيمى إمام الْكم فيه إلَح والْ،ارب إذا قتلحمالْ

ا الْذَبينها وبني هألنَّ؛ديثح إب ةَاحالقتل فيها ألسباب ت رتبتلَ عوباهللا ،ايه 
 . التوفيق
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]٣٥٦[ عنع ِدب ِناهللا بم سالَقَ: الَ قَ� وٍدعر أَ$: ج اهللا ولُسلُوا   م
قْيضى بيناِس الني وِق الْميِةامِفي الد ِاءم#. 

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح :الداُءموأه مايته،وأن هقْا أول ما يى فيهضي ومالقي ةام. 
J ْالمفراتد : 
يىقض :محكَي . 
 . ِبهااق األرواح وإزه،اتهاقَ ِفي إر:أي: اءمي الدِف
J ْالمعنى اإلجياِلم: 
خِبيرع بد اهللا بن مأنَّ�ود سع ر أَ$ :الَ قَج اهللا ولَسلُوم قْا يضى بين 

اِسالني وِق الْميِةامِفي الد ِاءم#.وه والٌّ دلَ عى أهمية الدوالْ،اءم مرالقتل : بهاد 
وسفك الدم بغري حوأنَّ،ق أول م قْا يضى فيه يوم القيامة هي الداءم. 
J ْفقه الديثح : 
 ، اءضم ِفي فصل القَهع لَفَش ين مونَمسلت ياس الن أنَّجالنِبي ن  عبتد ثَقَ

فيذهى آدم فَ إلَونَبيىأب، ثُمذْ يى نوح إلَبونَه، إبراهيمثُم ، ثُمم ىوس، عيسى ثُم  ،  
  .#اها لَنأَ$: الَ قَجالنِبي ى ا أتوا إلَإذَ فَ.اه لَتس لَ: منهم يقوللٌّوكُ

 ، ه ربعلَى فيستأذن بذه أنه ي- اهللا وسالمه عليهاتولَص- ركَوقد ذَ
 ،كأس رعفَرا ،محمدا ي$:  لهالُقَ يثُم ،ةمعه قدر ج بني يدي ربدجسي فَ،يؤذن لهف
لْقُوي سمع،و فَاشعت فَّشفَ.ع ولُقُي  ِبيجالن:ر أُب يِتم،ر أُب فيأمر اهللا .#يِتم T 

 بن لي عولُقُا يذَه وِل؛اهينى بضقْة ي هي أول أممحمدة  فتكون أم،اءضبفصل القَ
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 وذلك .#ِةاميِق الْمو يِةومصخلِْل T اهللا ِيد ينيو بثُج ين ملُوا أَنأَ$: ي طالبأِب
 : T وفيهم نزل قول اهللا ،وا يوم بدرزارسلمني الذين بم الثالثة الْد أحانَألنه كَ

  .]١٩:جحالْ[ ﴾    ﴿
 ، اءمم ِفي الدهينى بضقْا ي وأول م،ى بينهاضقْيمن  هي أول جمحمد ة مأفَ

ابلني قَم والثالثة الْ،ارزين ِفي بدربم ِفي سبيل اهللا هي دماء الْتيقَِروأول دماء أُ
  .وتاغُ أريقت ِفي سبيل الطَّمهؤام دمهلَ

 ،وق بينهمقُح بالْقلَّعت وفيما ي،اءماس ِفي الدى بني النضقْا ي فأول منإذ
وأول ما يحالةاسب به العبد الص،ِحا الْذَ وهساب يتلَّعقفال ،ه بني العبد وبني رب 

توباهللا التوفيق،ني إذاِفن  . 
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]٣٥٧[ع ن سِلهِن بثْ حا$: الَ قَةَملَطَنقع بد اهللا بنس ٍلهو محيةُصب ن 
مسلَ ِإوٍدعى خيبر،ِه ويي وٍذِئملْ صفَح فَتأَ فَ،اقَرتى محيلَ ِإةُصى عِدب ِناهللا بس ٍله 
وهوي تشطُحفَيالًِت قَِهِم ِفي د فَدنثُ،ه أَم ى الْتِدمفَ،ةَين لَطَانقع بِندمحالر ب نس ٍله، 
ومحيةُص،و حويةُصاب نا مسى لَ ِإوٍدع ِبيذَ فَ،جالنهبع بِندمحالر ي لَّكَتالَقَ فَ،م: 
 مكُلَاِت قَونَقُِّحتست و،ونَفُِلحتأَ: الَقَ فَ،املَّكَت فَ،تكَس فَِموقَ الْثُدح أَوه و.رب كَربكَ
 وده يمكُئُربتفَ :الَ قَ!؟ر نملَ و،دهش نملَ و،فِلح نفيكَ و:واالُ؟ قَمكُباِح صوأَ
  .#ِهِدن عِ ن مِ جالنِبي   هلَقَ ع فَ!؟ اٍرفَّ  كٍُمو قَاِنم يأَ بِ ذُأخ ن في كَ:وا الُقَ فَ.ينا ِم ي نيِسمخ ِب

ِفويِثِدي حح اِدمِن بز الَقَفَ$: ٍدير جاهللا  ولُس: ِسقْيمخ مِمونَس كُنمى لَ ع
رِمٍلج نهفَم يفَدِبع رأَ: واالُ قَ.ِهِتمملَر من شهدكَ،ه يفن ِلحفَ :الَ قَ!؟فتبكُئُرمي هود 
 . #ارفَّ كُمو قَ، اهللاولَسا ر ي:واالُ قَ.مهن ِمنيِسم خاِنميأَِب

ِفويِثِدي حيِدِع سِن بع بِركَفَ$: ٍديهر نْ اهللا أَولُسي لَِطبد مفَ،ه ودٍةائَِم ِباه 
  .#ِةقَد الصِلِب ِإنِم

<|†�Ö] 

J موع الْوضالقَ: ديثحسةام. 
J ْالمفراتد : 
لَطَانذَ: قهب. 
محيةُص،و حويةُص :وربالفتح والتشديدد ،و وردكَ بإسان الياء حوية ص

ومحيولَ،ةص كنشديد أشهر الت.  
يتشطُحتيالً يضطرب فيه قَ:أي: ِهِم ِفي د.  
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  . األكربملَّكَتى يعنمِب: #رب كَربكَ$: جالنِبي  الَقَ فَ،ملَّكَت يالرحمِن دب عبهذَفَ
  .يِبلَاستفهام طَ: مكُِباِح صو أَمكُِلاِت قَم دونَقُِّحتست و،ونَفُِلحتأَ
  .مكنا ال يذَ ه أنَّ:أي: ر نملَ و،دهش نملَ و،فِلح نفي كَ:واالُقَ
 :  أي،مينامسني يخ ِبماحبكُم ص تربأ من د:أي: #وده يمكُئُربتفَ$: هولُقَ

ونَحلفُيخ مسني يا أنمينها قَم ماولُت،وم ا عكَ$: واالُ قَ،والميأَ ِبفيقَاِنم اٍرفَّ كٍُمو#. 
 .   ديته من عندهاق س:أي: هلَقَعفَ

 عفَدي فَمهن ِمٍلجى رلَ عمكُن ِمونَسم خمِسقْي$: اد بن زيدمي حديث حوِف
  .ياِنج الْه األسري أوببل الذي يربط ح الْ:ةماد بالررمالْ: #ِهِتمرِب

  .حضره نم لَ:أي: هدهش نم لَرم أَ:واالُقَ
$وتبكُئُرمي هأَ ِبودياِنمخ ِسميِمن نهواالُ قَ،م:ي ا رقَ، اهللاولَس وفَّ كُمار!!#.  
ِركَفَ$: ي حديث سعيد بن عبيدِفوهر نْ أَج اهللا ولُسي لَِطبد مِب- همعى ن :  

يِدهفَ-ر ودأي: #اه:س ديتهاق . 
J ْالمعنى اإلجياِلم: 
 أتى ثُم ،اقَرفَت فَحلْ صئٍذوم وهي ي،ريبى خالن من األنصار إلَج ربهذَ

أحدهفَ،ى اآلخرا إلَم وجفَتيالًه قَد واراه، ثُمر جى الْ إلَعموانطلق هو وأخوه ةدين 
: جالنِبي  الَقَ فَ،وهلُتم قَهود أنهى اليلَني عِعدره مبخ ِبجالنِبي  اوابن عمه وأخربو

$يِلحفخ مِمونَس كُنملَ عى رِمٍلج نهفَم يفَدِبع رأي. #ِهِتم:ي ع إليكم لتقتلوه فَد
احبكُبصم،كُ فتحلف لَ:الَ قَ،حلفوا فأبوا أن يمي هودمسني خا تربئكم ِب يمينا ه

 . ارفَّم قوم كُه ألن؛مهانم فأبوا أن يقبلوا أي،من دم صاحبكم
J ْفقه الديثح: 
ى القول  إلَبه وذَ،اءمة ِفي الدامسة القَوعيشرديث محذ من الْؤخي: أوالً
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ة امسبالقَول والقَ ، فَاصيل   علَى اختالف بينهم ِفي الت      ثني  د حم اء والْ  هقَ الفُ ور مها ج هِب
  .ة بشرط اللوثامسجب القَ لكن ت،ديثحا الْذَه ِلقحهو الْ

ى صدق لَة عرين فيكون قَ، هو الشيء الذي تشتد به التهمة:اللوث: ثانيا
 : وا اللوث ِفي سبع صور منهارص وقد ح،عيدمالْ

ة اود قرية بينه وبني أهلها ع أو،حلةول ِفي مقتم الْدِجإذا و: األولَى ●
اكن م سهع مونَكُ ي واشترط أالَّ،غرية صونَكُة أن تريم القَهعض بفصو و،ظاهرة

  .من غريهم 
ام م وذكروا ت،اءمخا بالدلطِّتول مقتمل حول الْجد روجأن ي: الثانية ●

  .الصور
  منه أنَّذُؤخ ي.#رب كَربكَ$: له بن سمنالرح لعبد جالنِبي  ولُقَ: ثالثًا
كُالكالم يقَ األصغر أفْانَ لكن إذا كَ،اون لألكرب سنقْ أو أَهدرفإنه ؛ى الكالملَ ع 

 . ألنَّ األمر أمر ندب ال إيجاب ؛وز لهج يحينئٍذ
ارابع :يِبي ذ من قول ؤخأَ$: جالنتونَفُِلح،و تسونَقُِّحتد كُِلاِت قَمأَ- مالَ قَو: 

دمكُِباِح صم-#.ي القَذ منه أنَّؤخ سبالْفيهاة يبدأ ام معنيد.  
اخالْأنَّ: امس لف ِفي القَحسامونُكُة يخ امسني يأَ$:  لقوله؛مينتأَ- ونَفُِلحو 

  .#مهن ِمٍلجى رلَع -مكُن ِمونَسم خفِلحي :الَقَ
ااسالْانَإذا كَ: دس مدأقل من الْونَع ؛مسنيخو زعتعليهم األي ان م

 لُّ كُفلَ ح؛ةمسانوا خ فإن كَ،ت جرب النقصرسى انكَت وم،دهمدب عسحِب
واحد منهم عشرة أيانم،وإن كانوا ع ش؛ةرلَ حلُّ كُفواحد منهم خ ة مس

أيانم.  
اسأنَّ: ابعذه األ هيمونُكُان تى الْلَ عمعني من عصبة الْدمول وقرابتهقت.  
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 نيِسم خونَفُِلحت$:  لقوله؛نعيى شخص ملَ عونُكُا تمة إنامس القَأنَّ: ثامنا
ِميا علَينى رِمٍلج نهم،و يفَدلَ ِإعكُيِبم رِهِتم#.  

ى القول لَ إليهم ليقتصوا به عملِّ س؛نيعى شخص ملَوا علفُى حتم: تاسعا
فَ$:  لقوله؛حيحالصيفَدلَ ِإعكُيِبم ربالْ: أي.#ِهِتم حبل الذي هو مثَّوبه لتقتلوهق .  

اعالَقَ: اشرالش افعي:لفُ إذا حلَوا عى جماعة جاز،فقطية واستحقوا بذلك الد .  
ر بج وي،ى الوارثنيلَمسني توزع عخان الْم األيأنَّ حاألص: رشادي عحالْ

النقص إذا حاالنكسارلَص . 
 .طقَ فَ منهمونَمس خفلَ ح؛مسنيعني إذا كانوا أكثر من خدم الْأنَّ: رشي عالثاِن

الثالث عرش :جران القَيسة ِفي قتل الْامحقوالن ؟ فهل يلحق به العبد،ر 
للشافعي. 

الرابع عرش :جران القَيسة ِفي النفس الكاملةام،جري القَ فهل تسة ِفي ام
  . قوالن:ومذهب الشافعي . ال:مذهب مالك ؟احرِجاألطراف والْ

اع م وس، إحضارهرذَّعى الغائب إذا تلَكم عح الْازوج: رشامس عخالْ
الدعوى ِفي الداء مع غياب الْممدعليهىع . 

السادس عرش :جواليمني للظَّاز ناجح إن لَ الرمي وجوجب القطع بهد ما ي.  
السابع عالْنَّأ: رش كم بني الْحمِبونُكُسلم والكافر ي كم اإلسالمح. 

الثامن عنظر اإلمام ِفي الْ: رشماِلصح العواالهتمام بإصالح ذات البني،ةام .  
التاسع عرش :جوازفْ دية ألولياء الْع الدمول من بيت مال الْقتسلمنيم.  
:   لقوله؛ابلقَرا بدون مد هِهاِبه وذَ،سلممم الْ إبطال دةُاهركَ: العشرون

 .#هم دلَِطب ينْ أَهِركَفَ$
  .ةقَد قاتله من إبل الصهلَ جنمية ِل دفع الدزاوج: ادي والعشرونحالْ ●
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  . وهي األصل فيها،ية تكون من اإلبل الدأنَّ: ي والعشرونالثاِن ●
ى عدمى الْلَ نقلت ع؛عني إذا نكلوا عن اليمنيدم الْأنَّ:  الثالث والعشرون ●

  .عليهم
● الْأنَّ: ابع والعشرونالر مدى عليهم ِفي القَعساملَة إذا حلفوا عى الب؛ ةاَءر 

 .#وده يمكُئُربتفَ$:  لقوله؛ملدوا من ائبر
  .ت ِفي اإلسالمعقَة وامسة هي أول قَ هذه القص أنَّ:  والعشرونامسخالْ ●
● أنه إذا نكل واحد من الْ: ادس والعشرونالسمدى عليهم عن اليمني دفع ع

وباهللا التوفيق، وهي بعريان،يةقسطه من الد  . 
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]٣٥٨[ عأَن ِسنِن بنَّأَ$: � ٍكاِل ماِر جةًيِج ودر أسها مرضا بوضين 
حجريلَِق فَ،ِني:م فَن لَعنٌالَ؟ فُنٌالَ؟ فُِكا ِبذَ ه؟ حِكى ذُتري وِدهأَ فَ،يوأَمت 
  .#ِنيرج حني بهأس رضر ينْ أَجالنِبي  رمأَ فَ،فرتاع فَيوِدهي الْذَِخأُ فَ،اهأِسرِب

ِلومٍمِلسو الناِئسي،ع أَن نَّأَ$ :ٍسني وِدها قَيلَتاِر جةًيى أَلَ عوقَأَ فَ،اٍحضاده 
رج اهللا ولُس# . 

<|†�Ö] 

J موع الْوضديثح :القصثلِم بالْاص. 
J ْالمفراتد : 
مارضوض :الرسر هو الكَض،بأن ي جلَعح جر تضرب ِبحته ويحر من ج

  .وقهفَ
 .اريةج بالْو هلَعا فَمل به كَفع ي:أي :ِنيرج حني بهأس رضر ينْأَ
وق ل فَجع وت،-ة الفض:أي-ق ِرلي الوحاألوضاح هي نوع من الْ: احضوأَ

 .اهاِنعما ولَاضهياحا لبوض أَيتم وس،رأةمق من الْرفَِمالْ
J ْالمعنى اإلجياِلم: 
أنَّ�خرب أنس بن مالك ي ج ةَاريمن األنصار ر ضر أسها يهِبودي حرج، 

الن؟ أشارت برأسها الن؟ فُا؟ فُذَ بك هلَع فَن م:تئلَس فَ،قما رها وِبهوكُأدرفَ
فأخذ ذلك .  ارت برأسها نعمفالن؟ أش.  فالن؟ أشارت برأسها أن ال.  أن ال

اليوديه،فَلَِئ وس اعترف.  
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J ْفقه الديثح: 
● يذُؤخا الْذَ من هحديث مائلس : 
  . بهدعت ينم ِماعم وهو إج:نقِّلَمقال ابن الْرأة، مل بالْج الرلُتقَ: أوالً
 .ةٌلمس مةُاريج والْ،يودي ذمهالي فَ،سلمم بالْيم الذِّلُتقَ: ثانيا
غرية من اإلناث مثل ارية هي الصجالْ فَ،غري منه قتل الكبري بالصذُؤخي: ثالثًا

إذَ فَ،الم من الذكورالغلَا بغأو فَ، امرأة: قيلت اةت،أو ش ةاب.  
ارابع :يؤخذ منه جواز التوط إلَسالْاتل بتعداد األشخاص ة القَعرفَى ممتمني ه

ي أخذ اِنج الْو منها بأنه همهفْ إشارة يار أو أش.مع ن:الَا قَإذَ فَ،مهعرفُ يانَإذا كَ
بذلك واستبِوج.  
اخالْالَإذا قَ: امس جِنميهلَي ع:ن مع.قْ فال يضى الْلَى عولكن ،ي بذلكاِنج 

يستجبو،وي شدفَ، عليهد إن اعترقُ ؛فبهص .  
اسادس :يمن الْذُؤخ الْنَّإ حيث ؛ديث االكتفاء باإلشارةح جارية أشت ار

 .افيا عن القول وكان ذلك كَ،برأسها أن نعم
اسابع :مشرة الْوعيمفإن قَ،اثلة ِفي القصاصم ِبلَت محوإن ،ثلهِمتل ِب قٍُدد 

ديث ح واستدلوا ِب،لثِقم ِب القتلَتعنم فَ،ةفينحت الْفَالَ وخ،ثلهِممثقل قتل ِبقتل ِب
# ِبالسيِف قَود ِإالَّالَ$ قَالَ ج أَنَّ رسولَ اهللا :النعمان بن بشري

)١(.ا الْذَ وهديث ح
 .فيه ضعف
     ﴿: Tديث قول اهللا حا الْذَهد ِلهشي: ثامنا

  .]١٢٦:النحل[ ﴾      
                                                           

، )٢٦٦٨، ٢٦٦٧( رقم ،يف بالسود إالَّ ال قَ: باب،يات ِفي كتاب الدهاجابن مأخرجه ) ١(
٦٣٠٧(امع رقم وضعفه األلباِني ِفي ضعيف الْج.(  
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 ِفي القتل انَاء كَو س،ةدمعتمات الْاينِج ِفي الْوعشر ماص القصأنَّ: تاسعا
إذا كَ إالَّ،ون القتلأو ما د ِجت الْاننتلة دون القَاي،وال ت فيها الْبطُنض مفإنه ،اثلةم 
  .المة من الْاينِجرش هو دية الْ واُأل،رشى اُألرجع إلَ يحينئٍذ

ا  عاشر  : ي ث ستى من الْ  ن مم   انَ ا إذا كَ اثلة م  القتل ح بِ لَص  م حم كالقتل  رحر بالس، 
الَ يعذِّب ِبالناِر ِإالَّ $: ديثح ِفي الْاَء ألنه ج؛ والقتل بإلقائه ِفي النار،والقتل باللواط

#رب الناِر
)١(.  

# اهللا ِإنَّ النار ال يعذِّب ِبها ِإالَّ$: و
)٢(.  
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ورواه ، )٢٦٧٣(رقم ، ِفي كَراهية حرق العدو بالنار: باب، رواه أبو داود ِفي كتاب الِْجهاد) ١(
  .وصححه األلباِني، )١٦٠٧٨، ١٦٠٧٧(اإلمام أحمد برقم 

ترمذي ِفي  وال،)٣٠١٦( رقم ،ذب بعذاب اهللاع ال ي: باب،اد والسريهِجالبخاري ِفي كتاب الْ) ٢(
 وأحمد رقم .)١٥٧١( رقم ،بياناء والصس ِفي النهي عن قتل الناَءا ج م: باب،كتاب السري

)٨٠٥٤.( 
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]٣٥٩[ع ِب أَني هريلَ$: الَ قَ� ةَرا فَمتحلَ اهللا عى رج ِهوِلسقَ؛ةَكَّ م لَتت 
ذَهلٌير ِمالًج ني لَِن بلَانَ كَيٍلِتقَ ِبٍثي م ِفي الْهِلاِهجقَ فَ،ِةيام  ِبينَِّإ :الَقَفَ، جالن 

اهللا تى قَالَعدح بسع نيلَِف الْةَكَّ م،و طَلَّسلَ عيها رولَسوالْه مِنِمؤين،ِإ ونا لَهمَأللَِّح ت ٍدح 
 ِهِذي هِتاعا سهنِإ و،اٍره نن ِمةًاعي س ِلتلَِّحا أُمنِإ و،يِدع بٍدح َأللُِّح تالَي وِلب قَانَكَ
حرالَ،ام ي عضدش جراه،الَ وي خلَتالَى خاه،الَ وي عضدش كُواه،الَ ولْ تطْقَتطَاِق ستالَّا ِإه 
 ن ِملٌج رامقَ فَ.ِدي ينْا أَمِإ و،لَِتقْ ينْا أَم ِإ:ِنيرظَ النِريخ ِبوه فَيلٌِت قَه لَلَِت قُنم و،ٍدِشنمِل
 : ج  اهللا ولُ س ر الَقَ  فَ.ي وا لِ بت  اكْ ، اهللا  ولَسا ر  ي  :الَ قَ فَ، اهٍ و ش ب أَ : ه لَ الُ قَ ي  ِنمي الْ لِ هأَ
 ِفي هلُعجا ننِإ فَ،رِخذْ اِإلالَّ ِإ، اهللاولَسا ر ي:الَقَ فَ،اسبع الْام قَثُم .اٍهي شِبوا َألبتاكْ
بوِتينقُا ووِربالَقَ فَ.انر ِخذْ اِإلالَِّإ :ج اهللا ولُسر# . 

�Ö]<|† 

J موع الْوضديثح:تحريةكَّم م. 
J ْالمفراتد : 
  .انمالفتح سنة ثَ: ةَكَّ مِهوِلسى رلَى عالَع اهللا تحتا فَملَ
  .ةبيلَ قَ:يلذَهاد ِبرمالْ: يلذَ هتلَتقَ
نو لَوبٍثي :هم بنو بكر بن عبد ماةن. 

  والظاهر أنَّ، منهملٌجاعل هو ر ولكن الف،ذيل وهي القبيلةهأسند ِل: القتل
القاتل هو رجل من خزةاع. 

األدلع ة قتل ابن   اعزة من خ ي أمي  ِن فراش ب  ى ابن إسحاق أنَّ    و ر: لقن  م ابن الْ   الَ قَ
   .#ِلتقَالْ ِن عمكُ يِدي وا أَ عفَار ، ةَ اع ز خ رشعا مي $: ج الَقَ فَ، ةلي اِهج الليثي بقتيل قتل ِفي الْ   
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 يلَ ِف الْةَكَّ من عسب حدى قَالَع اهللا ت إنَّ:الَقَفَ -طيبا خام قَ:أي- جالنِبي  امقَفَ
وطَلَّسلَ عيها رولَسهالْ ومِنِمؤني#. 

حبس :مني به ِلِت والفيل هو الذي أُ،عدم الكَهةعب.  
 .اح القتل فيهايث أبح ِبمه لَاهاح أب:أي: هولَسا ريهلَ عطَلَّسفَ
إخبار باستمرار : #يِدع بٍدح َأللُِّح تالَ و،يِلب قَانَ كٍَدح َأللَِّح تما لَهنِإ$: هولُقَ

حرمتهوأنَّ،ابقًا والحقًاا س اهللا أب احجا لرسوله هس اعة من نطقَار فَه.  
  .ال يقطع :أي: #اهرج شدضع يالَ$: هولُقَ
الَوي خلَتالَى خالْ: اهماد بالْرخفَ،لفالء هو الع ال يجأخذهوز ،ا  ولكن م

أكلته الدواببأفو ا فال شيء فيهاهه.  
 ،ر الذي فيه الشوك كالسالمج ال يقطع الش:أي: #اهكُو شدضع يالَو$: هولُقَ
  .ى ذلكا إلَ وم، والسدر،والسمر
  . من نقود أو غريهاتطَقَ سالَِّتية الَّ الض:أي: #اهتطَاِق سطُقَتلْ تالَو$: هولُقَ
  .نم طول الزعحل له ما ال ته أن:يعِن ي:ٍدِشنم ِلإالَّ
وملَلَِت قُن فَيلٌِت قَه هِبو خِريظَ النرأي: ِني:ِخخري الْ يتنيري:ا أن يقتل إم،ا وإم 
  .يةاص وأخذ الدار بني القصيِخ بالْو ه: أي،أن يدي
 :ج اهللا ولُس رالَقَ فَ. اهللاولَسا ري يوا ِلبت اكْ:الَقَ فَ،ِنمي الِْله أَن ِملٌج رامقَفَ$

  .جالنِبي طبة  كتابة خ:به ادرم والْ:#اٍهي شِبوا َألبتاكْ
$قَثُم امالع باس،لَاقَ و:ي ا رِخذِْإل ا إالَّ، اهللاولَسِإ فَ؛رنا نجلُعهِفي ب وِتينقُا ووِربان، 

 .#رِخذْ اِإلالَّ ِإ: اهللاولُس رالَقَفَ
  .ة طيبةائحله ر ائششحنوع من الْ :اإلذخر
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ا جعله ِفي البيوتأم:فهو أن ي وضب- فوق األسرى عشالْخ-،وي جل فوقه  ع
  .الطني

ا جعله ِفي القبوروأم:فهو بأن ي جلَعى الفَلَ عجات أو الفَوالَِّتيارق وونُكُ ت 
  .ى اللحدل التراب إلَلُّس تعمنع عليه الطني الذي يوضيث يح ِب؛بني اللنب
J ْالمعنى اإلجياِلم: 
يخرب أبو هرأنه لَ� ةَير ِتا فُمحتة قَكَّ ملَتر ملٌج ن خزةَاعر من  الًج 

  ،ديث  ح ِفي الْ رِكا ذُم ِببطَخ  فَ،ام   قَجالنِبي     وأنَّ ،ة اهلي ج  ِفي الْ انَ  كَمههذيل بقتيل لَ    
حيث بينح رةَمةكَّ م،وأن هالَا كانت وال زتم حروأنَّ،ةم اهللا ح بسع ا أهل نه

  ، ة ودحدمة الْاع ة هي الس اع اد بالس رم وليس الْ  ،ار همن ن ةً اع س ج  ها لنبي  ه وأباح ،الفيل 
ة بيح من صجول اهللا سبيحت لرا أُهنإ إذ ؛ار يوم الفتحهاد وقتا من نرمولكن الْ

 دضعال ي، بعد ذلك كَما هيت ادا عهمتر ح وأخرب أنَّ،ى العصرذلك اليوم إلَ
وكُشاه،خ وال يلَتى خااله،وال ت ِلاقطتها إالَّحل س نشدم.  

J ْفقه الديثح: 
  .كم اإلسالمحة ِلادرب قتل بعد الفتح منى ملَ عجالنِبي إنكار : أوالً
 .ديثحة ِفي الْورذكُمطبة الْخ بالْجالنِبي  قيام با أوجم ذلك ِمأنَّ: ثانيا
 . ألمر يحدثلطبة خة الْوعيشرذ منه مؤخي: ثالثًا
ا  رابع : يؤخ   ذ منه أن ح رم ة لَكَّ ة مم  تكن م  ست ولكنها قَ   ،ة جد ديم   ة بقدم الزن م . 
اخامس :يؤخِبي خصيص ذ منه توذلك ِفي يوم الفتح، باإلذن له فيهاجالن . 
اسأنَّ: ادسح رمتها بعد ذلك اليوم عت كَادا كانت من قبلم.  

 .ةمرحة تلك الْيفي وكَ،كيمم الْرحة الْمر عن حجالنِبي ر إخبا: سابعا
 دضع يالَ و،اهالَى خلَتخ يالَ و،اهرج شدضع يالَ$: ة بقولهمرح تلك الْنبي: ثامنا
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شكُوألنَّ.#اه أش جارها محرمة ال يوز قطعها وال إبعادهاج.  
اء بأي  زجالف ِفي الِْخ والْ،اءزة فعليه ِفي ذلك جرج قطع شن مأنَّ: تاسعا

ة طَسوتم والْ،ةرقَة الكبرية برج ِفي الشاء أنَّهقَ بعض الفُبهشيء يكون؟ وقد ذَ
وِف،اةش ي الغصن صةقَد.  

 ،يكِّم الْمرحا الْه ِبصخت اةٌصيصذه ِخه فَ،ٍدنِشم ِلا إالَّهتطَاِق سطُقَتلْوال ت: عاشرا
ملك ا ال تتهقطَ لكن لُ،اهكَلَّم تم ثُ،ةن سِبها فر ِفي غريها عةًطَقْ لُدج ونمفَ
مدوالعلة ِفي ذلك،هرى الد :أن ها مجتمفَ،اسع الن ال يجوز تقطَلك لُماته.  

ذ ؤخ ي.#ِنيرظَ النِريخ ِبوه فَيلٌِت قَه لَلَِت قُنمو$ :ذ من قولهؤخي: رشادي عحالْ
و بدون فُع وأن ي،يةى الدلَو عفُع وأن ي،اصصار الِقخت القاتل له أن ييِل ومنه أنَّ

لكن الْ،ابلقَم ذكُمور هِإ$ :اننْا أَمتلَقْ ي،ِإ ونْا أَميِد ي#.  
 أهل عض بالَ؟ قَياِنجية بدون إذن الْى الدلَفو علعوز اجهل ي: رشي عالثاِن

 .م ِفي ذلك ألولياء الدقح الْ ألنَّ؛ى خالفهلَ عورمهج والْ. ال:العلم
الثالث عقَفَ$: قوله :رشامر ِملٌج أَن الِْله يِنملَالُقَ ي أَ:ه بالَقَ فَ،اٍهو ش:ا  ي

راكْ، اهللاولَس تيوا ِلب#.ي  ؤخ ذ منه مشرى ذلكة كتابة غري القرآن إذا احتيج إلَ وعي، 
 إلَى جوالْحق ما جرى عليه أهل اإلسالم من زمن النِبي  ،لة فيها خالفأسموالْ

 .اآلن، وهو الكتابة عند الْحاجة الْحاصلة أو الْمتوقعة
الرابع عقوله: رش :$قَثُم الْام عباس#.ي ؤخذ منه استثناء اإلذخر من الشر ج

  . أخضر أو يابساانَاء كَووز أخذه سج وأنه ي،يكِّمالْ
 وفيه ،المام الكَماز االستثناء بعد انقضاء أو توذ منه جؤخي: رشامس عخالْ

 . خالف بني أهل أصول الفقه، وباهللا التوفيق
J@J@J@J@J 
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]٣٦٠[ عنع مرالِْن ب اِبطَّخ � :$أنهاس تشارالن ِفي ِإاس الِْصالَم مِةأَر، 
 :الَقَ فَ.ٍةم أَو أَ،ٍدب ع:ٍةرغ ِبيِهى ِفض قَجالنِبي  تدِه ش:ةَبع شن بةُريِغم الْالَقَفَ
  .#ةَملَس من بدمح مهع مدِهش فَ،كع مدهش ينم ِبنيأِتتلَ

الَإمالْص منْأَ: ِةأَرِقلْ تيِن جينها مايت.  

<|†�Ö] 

J ْموضوع الديثح: ا هو الواجب ِفي الْمجِج ِبطَقَنني إذا سن؟ةاي 
J ْالمفراتد : 
الَإمالْص رأةم :هو إسقاط جنينها إذا حِج ذلك ِبلَصنابن الْالَ قَ،ةاي لقنم: 

 ،  أزلقت به: أو، أملصت به:القَ ي،رأةموهو جنني الْ -ةمزهبكسر الْ-اإلمالص 
 تدِهش$: ةعبغرية بن شم الْالَ وقَ،امهم قبل تجر وذلك إذا خ، أسهلت به:أو

 ِبيقَجالن ِبيِهى ِفض غٍةرع أٍَدب أَو ٍةم#.  
 .ايهلَان عيطف ب أو ع،ل منهاد وهو ب،ةرتفسري للغ: #ٍةم أَو أٍَدبع$: هولُقَ
J ْالمعنى اإلجياِلم: 

استشار عمبن الْر الناس ِفي الْ�اب طَّخ جِج ِبطَقَنني إذا سنفأخربه ،ةاي 
 . فيه بغرةمكَ حجالنِبي  ة أنَّبع بن شغريةُمالْ

J ْفقه الديثح: 
● يذ من الْؤخحديث عدة مائلس:  
 انَ وقد كَ، العلم فيها أهلَارشة استسألَشكلت عليه م اإلمام إذا أأنَّ: أوالً

األئمة ِفي ذلك الزمن يتالْونَلَّو كم ِفي الْحمائلس،الْإنَّا اآلن فَ أم حكم يسنى  إلَد
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 ؛ةعصيستمالْا اي ض اكم نفسه أن يستشري أهل العلم ِفي القَ         حى الْ لَ ع بج وإذا و ،اة ضالقُ
  .وا فيهاشريست ينع لغريه أرشى ي باب أولَفإنه من

  .مهون دنمونه مِ  م لَّع يت  فَ،ى بعض األكابر    لَى ع خفَ  قد ي  اصخ  العلم الْ  أنَّ : ثانيا  
 ، األحاديثلَّه قد حفظ كُام إمدة أنَّلِّقَمم من الْزع ينى ملَ عدفيه ر: ثالثًا

 .  باطلمعا زذَ وه،هكَرا تملَحيحا ديث صحولو كان ذلك الْ
اردية الْأنَّ: ابع نني غُجةر،والغ ةر:ة عبد أو أم،واألصل ِفي الغ رة الباض ي

  .ةالي شيء له قيمة علِّى كُلَ عقطلَ وي،ِفي الوجه
اخامس :حيحالقول الص: أنه ال ي شترط ِفي الغرة أن تكون باءيض،بل ي وز  ج

 .اه لَانَأي لون كَ
اسابن الْالَقَ: ادس نقِّلَم:شرط الغ ألنَّ؛ة التمييزر م نال ي مز ال استقالل ي

  .بيعمة من عيب الْالم والس،له
اسابع :قُفَاتدية الْى أنَّلَوا ع جِكا ذُنني هي مر،س ا أو أنثىكَ ذَانَاء كَور، 

 فإذا كانت ،شر دية أبيه ونصف ع،هشر دية أم ففيه ع؛ةرللغود ج يكن ومإن لَفَ
ية مائة ألف للذكرالد،وخ فدية الْ؛ون ألفًا ِفي األنثىمس هينني جهشر دية  عأم 

وهي خريالة آالف مس . 
ا هنإ فَ؛ات مثُم ،ا حيلَصا إن انفَ أم،يتانني مج الْلَصا كله إذا انفَذَه: ثامنا

جب فيه كَتما وجب فيه مائة بعريكَ ذَانَ فإن كَ،يةال الدوإن كانت أنثى ،ر 
  .يهلَ ععجما مذَ وه:الَ قَ،ونَمسخفَ

  : ي عِني- واالستهالل ،اعض والر، والعطاس،ةكَرحتعرف حياته بالْ: تاسعا
 .ي بعض ذلك خالف وِف-البكاء

اعاشر :متِجى ودت الغرى العاقلةلَة فهي ع،ى الْلَ ليست عياِنج . 
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 فهي ،مداة عاينِجا إذا كانت الْ أم،طئًا خانَا كذلك إذا كَذَ هإنَّ: وأقول
ى الْلَعياِنج.  

  .أطَخ ِفي قتل الTْا اهللا هب أوجالَِّتية ارفَّي الكَاِنجم الْلزي: رشادي عحالْ
 بج و؛ة فإن كانت األم أم،ةركم إذا كانت األم ححا الْذَه: رشي عالثاِن

شر قيمتهاع.  
الثالث عرش :تمسكبقول ع مذَر ها مني ى أنَّرالر واية يشترط فيها العد د

كالشهةاد،أنَّ:حيح والقول الص ذلك ال ي شترط ِفي الرووقد انفَ،ةاي ربرواية د 
 .  وباهللا التوفيق،ل بهم العبج وو،ة فأخذابيحي أو صاِبح صبعض السنن
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]٣٦١[ عِب أَني هرياقْ$ :الَ قَ� ةَرتلَتتام أَرِماِنت نذَ هفَ،ٍلي رمِإت حداها  م
ى ضقَ فَ،ج اهللا وِلسى رلَوا ِإمصتاخ فَ،اهِنطْا ِفي بما وهتلَتقَ فٍَرجحى ِبرخاُأل
رِدنَّ أَج اهللا ولُس ا  ةَيِنيِنهغُج ةٌر:ع بأَ،د ولَ وةٌيد،قَ وِدى ِبضالِْةي مِةأَرلَ عِتلَاِقى عا،ه 
ووثَرهلَا ودها ومنم عهقَ، فَمامح لُمب ناِب النالِْةغ ِلذَهالَقَ فَي: اي راهللا،ولَس  
 !؟لُّطَ يكِل ذَلُثِْم فَ؛لَّهت اسالَ و،قطَ نالَ و،لَكَ أَالَ و،بِر ش الَن ممرغْ أَفيكَ
 . #عجي سِذ الَِّهِعج سِلج أَن ِم.اِنهكُ الْاِنوخ ِإن ِموا همنِإ: ج  اهللاولُس رالَقَفَ

<|†�Ö] 

J َالكالملَ عيه من ووهج : 
أحداه:الض من الْةُارب مإ :قَالرأتني؛ ينوحا أم عفيف بنتهسراسم و،  م

 ).١٠٨-١٠٧ص/ ٩ج(البن الْملَقن " كتاب اإلعالم. "مليكة بنت عويم: ةوبضرمالْ
J موع الْوضالْ:ديثح طَخمدأ شبه الع،وم وجبها ي . 
J ْالمفراتد : 
 امر أت  وهذيل قبيلة من قَ    ،يل  من قبيلة هذ    :أي  :ذيل   ان من ه  ب ائل العب ر،م ازلُنم ه

حالَولَبنو و،ةكَّي م ان فرع منهمحي.  
 د فلذلك ع؛غريا صانَر كَجحلعل الْ :#ٍرجحى ِبر خا اُألماهدح ِإتمرفَ$: هولُقَ

ا من الْذَهطَخمدأ شبه الع.  
  .اها ِبتهم رالَِّتي ةميا بالرتهلَت قَ:أي: #اهِنطْا ِفي بما وهتلَتقَفَ$: هولُقَ
ومطِنا ِفي بما": اه "م ة ِبلَووصمأي، الذي:ىعن :قَ ولَتالذي ِفي بطنهات  ، 

  .ننيجود به الْقصموالْ
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  .وا عندهماكَح ت:أي:  اهللاوِلسى رلَوا ِإمصتاخفَ
 : أي، أو وليدةدبا عهة بأنرت الغرس وفُ:ةٌرا غُهيِنِن جةَي ِدنَّ اهللا أَولُسى رضقَفَ

  .ةوكَملُمة الْاريج والوليدة هي الْ،ذكرا أو أنثى
قَوِدى ِبضة الْيحكم بدية الْ:أي- رأةم رأةم-لَ عِتلَاِقى عاه،وو ثَرهلَا ودا  ه

ومنم عهم.  
  .جالنِبي كم اصدا إبطال ح  قَملَّكَ ت:ا أين  ه"امقَ"ى  عنم: ةِ غاِب النن بلُم  حامقَفَ
:  لَّهت اسالَ وقطَ نالَ و،لَكَ أَالَ وبِر ش الَن ممرغْ أَفي كَ، اهللاولَسا ر ي:الَقَفَ

 م ولَ، يشربمأرشه مع أنه لَأتحمل  :ى أصحعنم أو ِب، كيف أغرم جنايته:أي
ات المة من عالماك عنن هكُ يم لَ: أي، يستهل بالبكاءم ولَ، ينطقم ولَ،يأكل

  .اة عليهيحالْ
 و الذي ه: من اإلبطال، بطل:ي رواية وِف،رهد ي:أي: لُّطَ يكِل ذَلُثِْمفَ

  .الترك
 ِعجس كَعجسأَ$: ٍةايوي ِرِف و:اِنهكُ الْاِنوخ ِإن ِموا همنِإ :ج اهللا ولُس رالَقَفَ

  . وعلى وترية واحدة،ى حرف واحدلَى عفَّقَمهو الكالم الْ: جع والس.#!؟اِنهكُالْ
J ْالمعنى اإلجياِلم: 
 تمر فَ،اتلَتاقتتني فَا ضرتان كَني امرأت أنَّ:هو ديثحا الْذَهي ِلاِلمى اإلجعنمالْ

إحداها األخرى ِبمحي روايةوِف ،رج :$ضربتا ِبهعفُوِدم قَ فَ؛اٍططَسلَتتها وا ِفي م
ِنطْبالْ: هواطُسطَ والفُ.#اه خةيم.  

J ْفقه الديثح: 
ام كَّحى الْيرفع إلَفيها ام صِخات والْاينِج الْديث أنَّحا الْذَذ من هؤخي :أوالً

   .ات اع م ن أفرادا أو ج  ااصم  خ تم  الْ انَكَ اء  و س ،اصمني  خت ملغرض الفصل فيها بني الْ     
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ى ض وقد م،ةٌ أو أم،بد ع:ةًرنني غُج ِفي الْديث أنَّحا الْذَذ من هؤخي: ثانيا
 .ةركم الغابق حديث السحِفي الْ

ه شر دية أمة فيه عالَحذه الْ فإنه ِفي ه؛د العبد أو األمةوج يمأنه إذا لَ: ثالثًا
إن كانت حةر،شر قيمتها إن كَ وعةانت أم.  
  . ذكرهقب ا س م هو م  كْح  والْ ،م كَ ح : أي .# ج اهللا  ولُس ى ر ضقَفَ$: ه ولُ قُ: رابعا  
اخامس :يذ من قولهؤخ :$قَوِدى ِبضالِْةي مِةأَرلَ عِتلَاِقى عأنَّ.#اه جن ة الْايأ طَخ
شبه العمد حكم الْكمه حأ ِفي التنجيمطَخ،بأن تكون الد ةُيم نجمى ثالث لَة ع

سنطَة: أي-ات وقَسم- . 
 ،  عمد:ى ثالثة أقسامات إلَاينِجوا الْمسقَ فَ،ورمهج الْالَا قَذَهِب: سادسا

  . وخطأ،وشبه عمد
 جِ  الْ  إنَّ :الَ  وقَ  ،ى مالك ذلك    وأبن  فقط ، وخطأ  ، عمد  :ى قسمني   ات تنقسم إلَ    اي.  

ودليل منَّإ :الَ قَنه خطأ شبه العمد:اك قسم ثالث وهون .ا ذَ دليلهم ه
 .ديثحالْ

اسابع :ربنَّإ :ا قيلمِفي بعض الر وايات أنها ضربتها بعي  وِف،اطسطَود فُم
بعضها رما ِبتهحكَ فَ،رجيفالقَ ي:؟أ شبه عمدطَ خ!  
ود م وكذلك ع، ال يظن أنه يقتل،فيفًا خانَه كَلَّعر لَجح الْ أنَّ:ابوجوالْ

 ثقيل انَا كَا يقتل مم وإن،فيفًاون خكُ ولكنه ي،خماون ضكُ يو وه،اطسطَالفُ
زنالو.  

ة بآلة ليست بقاتلة اينِجي الْاِنجقصد الْ يأنَّ: ��� وهفُرمد ع شبه العأنَّ: ثامنا
ِفي العإذَ فَ،ةادا ضربر لٌجر الًجاص آخر بعةفيفَ خ،أو ح فذلك من ؛ر صغريج 

  .أ شبه العمدطَخالْ
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 القصاص جب فيه أنه ال ي  إالَّ،مد الع كَةٌظَلَّغأ شبه العمد ديته م   طَ خ الْأنَّ: تاسعا 
وديته مةظَلَّغ،فَِل منها أربعون خوِنطُة ِفي با أوالدهاه.  
اعاشر :أنها معونُكُ ذلك تم نجالْة كَمأطَخ.  
بون صعتم الْياِنجة الْ عصب م ه : والعاقلة،ةلَاِقى العلَ ا تكون ع ه أن: ر شادي عح الْ
 . بأنفسهم
 أباهم  ألنَّ؛وا ِفي عاقلتهالُدخ يمانية لَجرأة الْم أوالد الْأنَّ :رشي عالثاِن

ِبأجنوِل؛همي عن أم فَ$: الَا قَذَهوثَرا بنيهاه،وج لَعلَ ديتها عِتلَاِقى عا إذا . #اهأم
حلَى القول األصا من عاقلتها عابة فَأوالدهكَانَ أبوهم من القَر . 

الثالث عأنَّ: رشالس جعم ذموم،وكذلك بليغ الكالم الذي ي ربه إبطال اد 
ة من أجل سجعه الذي أراد أن يبطل به ابغ بن النلَم حم ذَجالنِبي   ألنَّ؛قحالْ
حكم رانَا كَإذَ فَ،جول اهللا سالس جع ما به إبطال الْقصودفهو ؛كم الشرعيح 
ونُكُيم ا ذموم 

ابعالر عرش :قد وردفكيف  ،جي سنة رسول اهللا جع ِفي كتاب اهللا وِف الس
نجمذَ وبني، بني تلك النصوصع م  ِبيجالن للسجع ه؟ ان 

 هاحبقصد به ص يم ولَ،فلَّكَت غري ماَءجع قد ج السانَ إن كَ:ابوجوالْ
  . وباهللا التوفيق،ائز إنه ج:الة نقولح ففي هذه الْ؛كم الشرعيحإبطال الْ
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]٣٦٢[ عِعن مانَرِن بح صنَّأَ$: ب ٍنير الًجع ضي در فَ،ٍلج نزع 
يدِمه فَ،ِهِم فَن قَوعِن ثَتيتفَ،اه اختصوا إلَمى رالَقَ فَ،ج اهللا وِلس: يعأَض حكُدم 
  .#ك لَةَي ِد الَ،لُحفَ الْضعا يم كَاهخأَ

<|†�Ö] 

J موع الْوضأنَّ: ديثحم  نيِن جلَ عيه جنفَ،ةاي أراد التفَ،لص منهاخ ترتب 
خلصهى لَعتجن إنَّ فَ؛ة أخرىايذلك ه رد. 

J ْالمفراتد : 
عضي در أكله بأسنانه:أي: لج ،قَ:القَ وي ضهم. 
  .ةوا من فمه بقُهجرخ أ:أي: ِهِم فَن ِمهد يعزنفَ
  .ا أوسط األسنانمالثنيتان ه: اهتيِن ثَتعقَوفَ
 ويأكله  ،قضمه ي: أي:اهخ أَمكُدح أَضع ي:الَقَ فَ، ج اهللا وِلسى رلَوا ِإمصاختفَ
   .بأسنانه
 .ر اإلبلكَ ذَ:لحاد بالفَرمالْ :#لُحفَ الْضعا يمكَ$: هولُقَ
  .كرش لَأ ال :أي: ك لَةَي ِدالَ
J ْالمعنى اإلجياِلم: 

انُ يروي عمرنَّ أ�صني   بن حر تقاتال  نيل ج ،ه  ام: علَ ي أجريه ة أو ى بن أمي
ورفَ،ل آخرج عضأح دهما صاحبه عفَ،ة أوجعتهض نزعي دهمن فيه لي تلَّخمن ص 
عفَ؛تهض ِنت ثَطَقَسيتاه.  

J ْفقه الديثح: 
 صلَّخت أن يادأر فَ،ةاي جنيت عليه جنن مديث أنَّحا الْذَذ من هؤخي: أوالً
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 ونُكُى ذلك تلَبة عرتتمة الْاينِج الْإنَّ فَ؛ياِنجة ِفي الْايخلصه جنى تلَ عبرتت فَ،اهمن
ها دال أرش فيها:أي-ر -.  

 .سلم ألخيهم من الْضم العحريذ منه تؤخي: ثانيا
 ضعا يم كَاهخ أَمكُدح أَضعي$: الَ حيث قَ؛ذ منه التنفري من ذلكؤخي: ثالثًا

 . #لُحفَالْ
ارِج الْأنَّ: ابعنى الْات ترفع إلَايصل فيهاام للفَكَّح.  
اخقَ: امسرقَ الفُرهاء أن التخومعلوم أنَّ،ون باألسهل فاألسهلكُلص ي  

ة حالة تكون بارضم الْةَالَ ح ألنَّ؛وراعذُالة يكون محي عليه ِفي تلك الْجِنمالْ
مرتبكة ِفي حالْق ي والْاِنججِنميهلَي ع،والقول بقصر الت خلَلص عى ما حِفي لَص 

ا أدت م ربالَِّتيلص بأي نوع من أنواع األذية خا إطالق الت أم،ىادثة أولَحتلك الْ
 .وباهللا التوفيق .حلها قول ِفي غري مذَه فَ؛ى قتلهإلَ

 

 

 

@JJ@J@J@J 



  > �������א��������م
٣٦ 

]٣٦٣[الِْن ع ح١(ِنس( ي الِْب أَِنبحالِْنس بِرصي -ِحرمهاهللا ت الَ قَ-ىالَع: 
حثَدنا جندبا الْذَ ِفي هم ِدِجسو مسِ ا نا مِ يننهيثًا  ِد ح،  وما نخنْى أَ شونَ كُ يج ند ب  
 لٌج رمكُلَب قَانَ كَنيم ِفانَكَ$: ج اهللا ولُس رالَ قَ:الَقَفَ، ج اهللا وِلسى رلَ عبذَكَ
 : T  اهللاالَ قَ،اتى مت حم الدأَقَا رم فَ،هدا يه ِبزحينا فَكِّ ِسذَخأَ فَ،عِزج فَحر جِهِب
عِدبي بادي ِبِنرفَ،ِهِسفْن حرمتلَ عالِْهي جةَن#. 

<|†�Ö] 

J موضالْوع ديثح :الوِلعيد ن قَمنفسهلَت . 
J ْالمفراتد : 
حدثنا جندالْ: بمرِباد جندب هجندب بن عبد:و  اهللا بن سفيان البليج، 

ثُمبفتحتني -ي ِقلَ العاهللا  أبو عبد- قافثُم،ورب مِسا نإلَب ى جهد،له ص ةحب، 
ماتب عدتني الس.  

 لكي يعلم ؛انكَمن التأكيد بذكر الْسحأراد به الْ: #ِدِجسما الْذَي هِف$: هولُقَ
تأكد من حديثهأنه م. 

  .ا تأكيد آخرذَوه: #يثًاِد حهنا ِمينِسا نمو$: هولُقَ
 افخ ال ن:أي: #ج  اهللاوِلسى رلَ عبذَ كَبدن جونَكُ ينْى أَشخا نمو$: هولُقَ
ج رسول اهللا ىلَكذبه ع،ون حن نعلم عدالته وأمانتوصدقهه .  

                                                           

 ، األنصاري موالهم-ةلَهممة والْبالتحتاني-ار س واسم أبيه ي،ن البصريسحي الْ بن أِبنسحالْ) ١(
ثقة فقيه فاضل مانَ وكَ،ورشهي ا ويرسل كثريالَ قَ،لسدالبز انَ كَ:اري روي عن جمة لَاعم 

ي ع منهمسم،وي تجوحدثنا وخطبنا:ولقُز وي .ن قومه الذي:يعِن يح ورأس ، وخطبوا بالبصرة هثود 
 ) النجمي. (ةاعمجى له الْو ر، التسعني بارر ومائة وقد قَش مات سنة ع،أهل الطبقة الثالثة
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 :ورح هجالْ: حر جِه ِبلٌج رمكُلَب قَانَ كَنيم ِفانَكَ :ج اهللا ولُس رالَ قَ:الَقَ
 .وحجرمان الْكَمالْ

  .ده أكحل يعطَ قَ:أي: هدا يه ِبزحينا فَكِّ ِسذَخأَفَ
  .اتى م حتم الدفقَا و م:أي: م الدأَقَا رمفَ
   .ي بنفسهِنقَاب س:أي: ِهِسفْني ِبِنرادي بِدب عT: هللا االَقَ
  .ةاليؤمنني العمة الْول جنخمته من در ح:أي: ةَنج الِْهيلَ عتمرحفَ
J ْالمعنى اإلجياِلم: 
كني     الس ذَأخ فَ، يصرب م منه ولَ ررضت فَ ، جرحهاب  قبلنا أص   انَل فيمن كَ ج رانَكَ

ي ِنرادي بِدبعT: $ اهللا الَ  قَ،ات ى مم حتان الد ير به ج رماست فَ،ده أكحل يعطَوقَ
 . من علم الغيبجالنِبي ا أخرب به ما كله ِمذَ وه.#ةَنج الِْهيلَ عتمرح فَ؛ِهِسفْنِب

J ْفقه الديثح: 
وجب  ذلك م وأنَّ،م قتل اإلنسان نفسهحريديث تحا الْذَذ من هؤخي: أوالً

لغب اهللا ضT عليه.  
 لَّج-ه   ة لرب وكَملُ  مه فس   ن نَّ إ بل   ،ملك نفسه      العبد ال ي    ى أنَّ لَ فيه دليل ع    : ثانيا  

 . -وعال
 نَّإ إذ ؛ ِفي قتل نفسهببست و،رجض أنه ت:يعِن ي.#ِهِسفْني ِبِنرادب$: هولُقَ: ثالثًا

 لَص أجل هو الذي ح:ني للعبد أجل أنَّ:وم ذلكفه وم،ةقَابسما الْاهعنة مرادبمالْ
  .لفع يمي لو لَ واألجل الثاِن،بقتله لنفسه
اراهللا أنَّ: ابع �ي كتأَ:لنيج للعبد أب ل لو قَجوأَ، نفسهلَت ل لو لَجم 

يأج،لفع ل لو ولَصِح رموأجل لو لَ،ه مي وقد علم اهللا ،لفع Tِب تكون م 
النأو تكون بالْ، هل تكون بقتله لنفسه:اية للعبده م؟اديوت العالعبد ونُكُ وهل ي 
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؛اصالًوفيطول ع ما فيقصر،هر؟ أو قاطعلَ وعا يتخرجذَى ه . 
اخولُقَ: امسفَ$: هحرمتلَ عالِْهي جةَن#.ي حمى أمرينلَل ع:  
- إمالْونَكُا أن ي مىعن:ح رمتلَ عيه أن يلَدخهاخلني األولنيا مع الد.  
  .ابرينتقني الصمة الْ وهي جن، بعينهاةًن عليه جمتر ح:ىعنمأو يكون الْ -
اسلأهل الع: ادسة والْم من أهل السنجمة قَاعر؛رب ذنب وإن كَلَّ كُ أنَّوار 

فهو معرفْض للغرهولُقُ فَن إذ؛رك األكرب والكفران غري الش :$حرمتلَ عالِْهي جةَن#. 
يتخرلَج عى التأويل الذي سبذكرهق . 

اسنَّإ :لناقُ: ابعوأنَّ،ملك نفسه العبد ال ي الن فسة هللا وكَملُ مT.  
●  ويؤخ ا الْ ذَذ من ه ديث ح:  أنه ال ي ج  وز أن ي تبرع؛ شيء من أعضائه    بخص   الش  
 ألنه ال يملك ذلك الع  ضو الذي تبربل اهللا    ، به ع Tه و  والْ،ملكه   الذي ي  سألة   م

  .ازهوجم د لكن األظهر ع  ،رعبوا الت از وكثري من أهل العصر أج  ،فيها خالف
ى عند مسي تِت والَّ،ةليات االنتحاريم العديث أنَّحا الْذَذ من هؤخي: ثامنا

  .ا ألمورهر لَرب وال م،وزجا ال ته أن.ة استشهادي:قوم
  .ول فيهاقت هو أول مونُكُي وأنه س،ذنفِّم بقتل الْوعقطُأنه م: األمر األول
 وتلك البالد ، وغريها ِفي فلسطنيلُمعات تملي العه هذأنَّ: ياألمر الثاِن

يفيها الْلطُخت مونَسلمم إذَ فَ، الكافرينعذَفِّا نت العملية ربالْا استهدفت مسلمني   م
 الْحديث الصحيح وِفي، مع أنه ال يجوز تنفيذها ِفي الكُفَّار الْمستأمنني           ،أو بعضهم 

من قَتلَ معاهدا لَم يِرح راِئحةَ  $ : قَالَجعن النِبي ، بعن عبد اهللا بن عمرو 
#وِإنَّ ِريحها توجد ِمن مِسريِة أَربِعني عاما، الْجنِة

)١( . 
                                                           

وِفي كتاب ، )٣١٦٦(رقم ، إثْم من قَتلَ معاهدا بغري جرم: باب،  كتاب الِْجزيةالبخاري ِفي) ١(
، وابن ماجه ِفي كتاب الديات، )٦٩١٤(رقم ، إثْم من قَتلَ ذميا بغري جرم: باب، الديات

= 
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 من ونُكُ وقد ي،هولَ حنذ ومفِّنمات تفتك بالْليم تلك العأنَّ: األمر الثالث
ول الْحمذ ِفي وقت تفجريه نساء وأطفالفِّن.  

 فإنه ؛يزينمتودين ِفي تلك البالد لو كانوا موجمار الْفَّ الكُأنَّ: ابعألمر الرا
ال يهموز قتل نسائهم وال أطفاِلج.  

اطر خ ذلك يلَعسلم إذا فَم الْإنَّ فَ؛ األمر كذلكانَوإذا كَ: امسخاألمر الْ
ة  وقلَّ،هِعزسبب ج ب� واألجر الوفري عند اهللا ،ري الكثريخحرمها الْ وي،بنفسه

فَ؛ربهص ذه األمور يظهر ِللهي عدم جواز العمليةات االنتحاري.  
 ادس  األمر الس : ي ست ثن ذَى من هالْانَا إذا كَا م محربار ِفي حالةفَّ والكُ ونَ سلم  

 ،ارفَّاع غمار الكُج الشارس الفَوضخوز أن يج فإنه ي؛نوار متميزفَّ والكُشرعية
 فإن ،ألوفةمة والْوفَعرمة الْربيح بل بالطرق الْ،ةة االنتحاريريقَلكن بغري هذه الطَّ

 .  وباهللا التوفيق،ميدا ِفي ذلك حانَ وإن سلم كَ، شهيداانَ كَلَِتقُ
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= 

 ). ٢٦٨٦(رقم ، من قَتلَ معاهدا: باب
درا        $: ووامع ِعنيبة سِسرييات      #مه ِفي كتاب الداجابن م اهوا  : باب: رداهعل مقَت ن٢٦٨٧(م(  ،

 .وصححه األلباِني
، والطرباِني ِفي الْمعجم األوسط      )٧٣٨٣( رواه ابن حبان برقم  #مِسرية خمسمائة عام      $: وورد
 .منكر: قال األلباِني ) ١٧٧٨(، وِفي ضعيف الترغيب والترهيب رقم  )٤٣١(رقم 
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،    شيئني ع الذي يفصل بني والْحد هو الْمان، الْحدود جمع حد: تعريف الْحدود    
فَالسارق ، وسميت الْحدود حدودا؛ ألنها تمنع من مواقَعة ما جِعلَت عقُوبة علَى فعله            

ويغرب ، ويجلَد، والزاِني إذا علم أنه يرجم، إذا علم أنه ستقْطَع يده؛ ترك السرقَةَ
وقد جاَء ِفي ، Tوتطْلَق الْحدود علَى محارم اهللا ، وهكَذَا.. سنة؛ ترك الزنا 

 .  #ِإالَّ ِفي حد ِمن حدوِد اهللا، الَ يضرب فَوق عشرِة أَسواٍط$: الْحديث
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فَاجتووا ، قَِدم ناس ِمن عكٍْل وعرينةَ$:  قَالَ� عن أَنِس بِن ماِلٍك ]٣٦٤[
، وأَمرهم أَنْ يشربوا ِمن أَبواِلها وأَلْباِنها،  ِبِلقَاٍحجفَأَمر لَهم رسولُ اهللا ، لْمِدينةَا

فَجاَء الْخبر ِفي أَوِل ،  واستاقُوا النعم،جفَلَما صحوا قَتلُوا راِعي النِبي ، فَانطَلَقُوا
فَقُطِّعت أَيِديِهم ، فَأَمر ِبِهم، فَلَما ارتفَع النهار ِجيَء ِبِهم، ِفي آثَاِرِهمفَبعثَ ، النهاِر

 .  # يسقَونَوتِركُوا ِفي الْحرِة يستسقُونَ فَالَ      ،  وسِمرت أَعينهم     ، وأَرجِلِهم ِمن ِخالَفٍ   
وحاربوا اهللا ، وكَفَروا بعد ِإيماِنِهم، وقَتلُوا، وافَهؤالَِء سرقُ: قَالَ أَبو ِقالَبةَ

ولَهسرو . 

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضاربني: محالْم دح . 
J اتدفرالْم : 

 . وعرينة اسم قبيلة أيضا، عكْل اسم قبيلة: أقول: قَِدم ناس ِمن عكٍْل وعرينةَ
يندا الْمووتا: أي: ةَاجوهما، استوخهوواستوبئوا ج ،طيقُوهي م ، ولَملَه رفَأم

 .  بلقاحجالنِبي 
هي اإلبل ذَات اللنب: اللِّقَاح . 

فالشرب ، هذه الْجملَة فيها طب نبوي: وأَمرهم أَنْ يشربوا ِمن أَبواِلها وأَلْباِنها
ويحلب عليه لبنا ويشربه؛ هذَا ،  بأن يأخذ قَليالً من البولمن أبوال اإلبل وألباِنها
 . أحسن دواء لداء البطن

 . ذَهبوا ِفي اإلبل آخذين ما أمر لَهم به: أي: فَانطَلَقُوا
 . عادت إليهم صحتهم: أي: فَلَما صحوا
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 ِبيالن اِعيلُوا رم، جقَتعاقُوا الناستذُ: أي: واأخوه . 
ولألربعة األنواع إذا اجتمعت والَِّتي هي ، اسم جنس لإلبل غالبا: والنعم

: إالَّ أنَّ الغنم وحده ال يطلَق عليه، اإلبل والبقر والغنم ِبجنسه الضأن والْمعز
 . هكَذَا قَالَ أهلُ اللغة، إذا كَانَ وحده" نعم"

قَولُه :$ثَ ِفي آثَاِرِهمعاالً: أي: #فَبيالً ورجم خاَءهرأرسل و . 
ِبهم رِبي : فَأمجاآلمر هو الن. 

وارتدوا ، ألنهم حاربوا اهللا ورسولَه: أي: فَقُطِّعت أَيِديِهم وأَرجلُهم ِمن ِخالٍَف
 . عن اإلسالم
لُهقَو :$مهنيأَع تِمرأي: #س :امري الْمسالَت كحلوا بالْمى سماة حتح

 . أعينهم؛ جزاًء لَهم علَى ما فَعلُوه بالراعي
 . تعلُوها حجارة سود، الْحرة هي أرض مرتفعة: وتِركُوا ِفي الْحرِة

 . فَال يسقَونَ، يطلبونَ السقيا من الْماء: أي: يستسقُونَ
لُهقُو :$قَتقُوا ورالِء سؤفَه ولَهسروا اهللا وبارحو اِنِهممِإي دعوا بكَفَرذَا من  : #لُوا وه

 . �والراوي هو أنس بن مالك ، كالم أِبي قالبة
J اِليمى اإلجعنالْم: 

ثُم إنهم استوخموا ، جفَأسلَموا وبايعوا النِبي ، جاَء نفَر من قبيلة عكْل وعرينة
واالْمرضاسبهم فَمني ا لَمهويث إنَّ جةَ حدين ، ِبيم النلَه رنجفَأمقَال،  بإبل ذات لَبي :

فَلَما صحوا قَتلُوا ، وأمرهم أن يشربوا من ألباِنها وأبواِلها فَفَعلُوا، إنها خمسة عشر
 ِفي جفأرسل النِبي ، ثُم استاقوا اإلبل، ك ِفي لسانهوجعلُوا الشو، وسمروا عينيه، الراعي
وتِركُوا من دون ، وأمر ِبِهم فَقُطِّعت أَيدِيِهم وأَرجلُهم ِمن ِخالٍَف، فَأِتي ِبِهم، آثارهم
 .  يستسقُونَ فال يسقَون حتى ماتواوتِركُوا ِفي الْحرة، وسمر أعينهم، حسم
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 ﴿: وهي قوله تعالَى،  ِفي شأِنهم اآلية الَِّتي ِفي سورة الْمائدةونزلَت
              
             
 . ]٣٣:الْمائدة[ ﴾     
J ديثفقه الْح:  
 : يؤخذ من هذَا الْحديث عدة مسائل●
ثُم ، فَهؤالء قَدموا فَأَسلَموا،  الشئونقُدوم القَبائل علَى اإلمام لبعض: أوالً

 . ارتدوا
، يؤخذ من هذَا أنه ينبغي لإلمام أن ينظُر ِفي مصاِلح هؤالء القادمني: ثانيا

 .وصالح أبداِنهم، ويأمر لَهم ِبما يناسب حالَهم
وقول ابن ، مدوأح، وهو مذهب مالك، طَهارةُ بول ما يؤكَلُ لَحمه: ثالثًا

لكن اشترط الْمالكيونَ للحكم بعدم نجاسة ، والروياِني من الشافعية، خزيمة
فإن كانت تستعمل النجاسة؛ : قَالُوا، أبواِلها بأالَّ تكُون ِمما يستعمل النجاسة

 .فَنجسة علَى الْمشهور
لكن قد يوجد ِفي ،  تستعمل النجاسةالْمعروف عن اإلبل أنها ال: وأقول

فَهذَا الشرط يمكن أن يكُونَ ِفي البقَر دون ، البقَر أن بعضها تأكل العذرة اليابسة
وصالة ،  علَى البعري دالٌّ علَى طَهارة بوله وروثهجاإلبل؛ علما بأنَّ طَواف النِبي 

 .  علَى طَهارة روثها ِفي مرابض الغنم دالٌّجالنِبي 
وكذلك البقَر ما لَم تكن ، أنَّ أبوال اإلبل وأرواثها: وِلهذَا فَالقَول الصحيح

 . وكذلك الغنم كلها طاهرة، جاللة
أنَّ بولَ وروثَ اإلبل وكذلك : وجمهور الشافعية إلَى، وقد ذَهب الْحنفية
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      جسم ننقَر والغحوه         وا ، البديث ونذَا الْحذَروا عن هِفي   : عت ائزاويأنَّ ذلك جدالت . 
،  يؤخذ منه ثبوت أحكام الْمحاربة ِفي الصحراء: قَالَ ابن الْملَقن: رابعا

، وأثبته مالك، واختلف العلَماُء ِفي ثبوت أحكامها ِفي األمصار؟ فَنفَاه أبو حنيفة
 .  بعض الْمالكية الْحنفيةووافَق: قَالَ، والشافعي

 . الْحديثوكذلك  ،  فال تقيد بالصحاري دون الْمدن         ، إنَّ اآلية مطْلَقَة    : وأقول   
والنهي عن الْمثلة محمول ، يؤخذ منه مشروعية الْمثلَة ِفي القصاص: خامسا

ا إن كَانت علَى سبيل الْمكَافَأة فهي أم، علَى ما إذا لَم تكُن علَى سبيل الْمكَافَأة
 رضخ رأس اليهودي الذي رضخ رأس جارية ليأخذ جوتقَدم أنَّ النِبي ، جائزةٌ

 . أَوضاحها
أما إذا كَانَ ، فاألحاديث ِفي النهي عن الْمثلة تؤخذ على غري الْمكَافَأة

   ﴿: ؛ فإنه يجوز أن يمثَّلَ به؛ لقوله تعالَىالقاتل مثَّلَ بالْمقتول
 . ]١٢٦:النحل[ ﴾   

أنه إذا فَعلَ اإلمام بالْمحاربني وأهل الفَساد شيئًا من العقُوبات : سادسا
بل هو يعد رحمة من أجل أن يرتدع ، الْمنفِّرة؛ فَإنَّ ذلك ال يعد من عدم الرحمة

 . من يهوونَ الفَساد عن فَسادهم
جاَءت عقُوبة الْمحاربني ِفي هذَا الْحديث علَى وفق ما ورد ِفي : سابعا

             ﴿: اآلية
             

 .]٣٣:الْمائدة[ ﴾       
 . أنها للتخيري: هاِفي هذه اآلية األصح في" أو"أنَّ : ثامنا

 . وما يكُون به ردع ألمثَاِلهم، أن يختار اإلمام ما يراه مناسبا ِلحاِلهم: ومعنى ذلك
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 : ِفي اآلية هي للتقسيم" أو"إنَّ : وقَالَ بعض أهل العلم
 . القتل: فَعقُوبة من قَتلَ -
دي واألرجل إذا هو جمع بني أخذ قطع األي: وعقُوبة من أخاف اآلمنني -

 . وهكَذَا.. واإلخافة ، الْمال
 . فَالَ يستتاب، يؤخذ منه أنَّ الْمرتد بالِْحرابة يقتلُ بدون استتابة: تاسعا
 وهم   ،يؤخذ منه قتل الْجماعة بالواحد؛ إذ الْمأثور أنهم كَانوا ثَمانية                  :  عاشرا  

 . وهو واحد، عيقَتلوا الرا
وبه قَالَ ، سواء قَتلُوه ِغيلَة أو حرابة، قتل الْجماعة بواحد: الْحادي عشر

افعيالش ،الكة، وماعمالَف ِفي ذلك أبو حنيفة، وجوخ . 
إما ، أنَّ من حصلَت منهم الْحرابة؛ فالبد أن يثبت عليهم: الثاِني عشر
، فَالْحكم ثابت عليهم؛ لقتلهم الراعي،  أما الذين ِفي الْحديث،باعتراف أو ببينة

 . وأخذهم اإلبل
 ج فَهؤالء سقَاهم النِبي ، مناسبة نوع العقُوبة لنوع الذنب: الثالث عشر

 بعد -م وأخذُوا اإلبل؛ أمر ِبه، فَلَما قَتلُوا الراعي، بأمره لَهم باإلبل أن يشربوا لَبنها
يستسقُونَ فال يسقَون؛ جزاًء لَهم ،  أن يلْقَوا ِفي الْحرة-قطع أيديهم وأرجلهم

وهكَذَا كُل من كَفَر اإلحسان يعاقبه اهللا علَى ذلك عقُوبة يكُون ِبها ، علَى ذنبهم
 .وباهللا التوفيق، عربة لغريه

 

J@J@J@J@J 
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،  �عن أَِبي هريرةَ ،  عبِد اهللا بِن عتبةَ بِن مسعوٍدعن عبيِد اِهللا بِن ]٣٦٥[
       ِنيهاِلٍد الْجِن خِد بيزا قَاالَ   بومهولَ اهللا         $:  أَنسى راِب أَتراَألع الً ِمنجج ِإنَّ ر ،  

فَقَالَ الْخصم اآلخر .  اِهللاأَنشدك اهللا ِإالّ قَضيت بيننا ِبِكتاِب، يا رسولَ اِهللا: فَقَالَ
-هِمن أَفْقَه وهو- :معاِب اِهللا، نا ِبِكتننيائْذَنْ ِلي، فَاقِْض بولُ اِهللا . وسجفَقَالَ ر: 
وِإني أُخِبرت أَنَّ علَى  ، فَزنى ِبامرأَِتِه، ِإنَّ ابِني كَانَ عِسيفًا علَى هذَا: قَالَ. قُلْ
ابمجٍة، ِني الرِليدواٍة وِبِمائَِة ش هِمن تيدلَ الِْعلِْم، فَافْتأَه أَلْتلَى ، فَسوِني أَنَّ عربفَأَخ

 :ج فَقَالَ رسولُ اهللا. وأَنَّ علَى امرأَِة هذَا الرجم، وتغِريب عاٍم، ابِني جلْد ِمائٍَة
وعلَى ابِنك ، الْوِليدةُ والْغنم رد علَيك:  َألقِْضين بينكُما ِبِكتاِب اهللا،والَِّذي نفِْسي ِبيِدِه

ِإِن اعترفَت ، ِإلَى امرأَِة هذَا -ِلرجٍل ِمن أَسلَم-واغْد يا أُنيس ، وتغِريب عاٍم، جلْد ِمائٍَة
 .  # فَرِجمتجفَأَمر ِبها رسولُ اهللا ، ا فَاعترفَتفَغدا علَيه: قَالَ. فَارجمها

ِسيفالْع :راَألِجي.  

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضب: مالبكر والثي قنا ِفي حالز دح. 
J اتدفرالْم : 

ابراألع :اِبيمع أعرقَليل، ج مهأهل البادية؛ ألنَّ فقه موه . 
 . -صوِتي: أي-رافعا نشيدي ، أسألك به: أي: أَنشدك اهللا

 . حكَمت بيننا: أي: ِإالَّ قَضيت بيننا
 . Tِبما شرع اهللا : أي: ِبِكتاِب اهللا

 راآلخ مصفَقَالَ الْخ-هِمن أَفْقَه وهو- :قَولُه :$أَفْقَه وهة . #ووذٌ من قَرينأخم
 . تئذانه وسربه للقَضية دالٌّ علَى فقههالْحال؛ إذ إنَّ اس
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ولَ اهللا : أي: #قُلْ$: قَولُهسبعد االستئذانجأنَّ ر كَلَّمتأن ي هرأم  . 
ذَا $: قَولُهلَى هِسيفًا عِني كَانَ عا: أي: #ِإنَّ ابسيفًا؛  ، أجرياألجري ع يموس

 .ستؤجر فيهيجبر علَى العمل الذي ا: أي، ألنه يعسف
أَِتِه$: قَولُهرى ِبامنه" الفاء: "#فَزببيا فاء السناصل : أي، هب الْحقَارأنه بالت

 . بني العسيف وامرأة الرجل أدى ذلك إلَى زناه ِبها
قَولُه :$مجِني الرلَى ابأَنَّ ع تِبري أُخِإناٍة، وِبِمائَِة ش هِمن تيدٍةفَافْتِليدوو # :

 . وسيأِتي الكَالم ِفي هذَا االفتداء وحكمه، الوليدة هي األمة
، جوجالَسوا الرسولَ ، الذين قَرُءوا القُرآنَ: الْمراد ِبهم: فَسأَلْت أَهلَ الِْعلِْم

     ﴿: قَالَ اهللا تعالَى عن الْمنافقني، وعرفُوا األحكام الشرعية
 .]١٦:محمد[ ﴾      

اٍم$: قَولُهع ِريبغا: #تكُونُ فيها غَريباِني إلَى بلد يالز برغبأن ي . 
ِدِه$: قَولُهفِْسي ِبيالَِّذي نِبي : #ومن الن مذَا قَسجه . 

 .  كتاب اهللا بأنه هوجوصف جزم رسولُ اهللا : َألقِْضين بينكُما ِبِكتاِب اهللا
قَولُه :$كلَيع در منالْغةُ وِليدأي: #الْو :لَيكة عوددرم . 

 . بأن يجلد مائة جلْدة: أي: وعلَى ابِنك جلْد ِمائٍَة
 . سنة: أي: وتغِريب عاٍم
سيا أُني اغْدذَا: وى اذهب ِفي الغدو إلَى امرأة هعنِبم اغْد . 

 . أقَرت": اعترفت"ومعنى : ِإِن اعترفَت فَارجمهافَ
، فَغدا علَيها فاعترفت، حتى تموت: أي، الرجم الشرعي: أي: فَارجمها

 .  فَرِجمتجفَأمر ِبها رسولُ اهللا 
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J اِليمى اإلجعنالْم: 
وسِمع ، ولَعلَّ ذلك قد اشتهر، فَزنى بامرأته، أنَّ رجالً كَانَ أجريا عند آخر

بل إنما سمع بطرف الْخبر أنَّ ، باإلشاعات الَِّتي ال تكون وافية ِبمعرفَة الْحكم
مجاٍن الرلَى كُلِّ زة، عِليداٍة وورأة ِبِمائة شوج الْمى من زدفَافت ، نألَ مس لَّهولَع

فَأخبروه أنَّ الرجم علَى الْمرأة ،  من أهل العلمهم أخص باألحكام الشرعية
وإنما عليه الْجلد والتغريب؛ فمن أجل ، وأنَّ ابنه لَيس علَيه رجم، لكَوِنها محصنة

 ِبياِني إلَى النالز الدو بجذلك ذَه . 
 ،  الْحكم بينهما بكتاب اهللا    جفَطَلَب من النِبي ، وبدأ زوج الْمرأة الْمزِني ِبها  

: جفَقَالَ النِبي ، جوأدى القصة إلَى النِبي ، -وهو والد الزاِني-ثُم طَلَب اآلخر 
فَأخبره أنَّ الِْمائَة شاة والوليدة . #َألقِْضين بينكُما ِبِكتاِب اهللا، والَِّذي نفِْسي ِبيِدِه$

وأَمر أُنيسا أن ، وأنَّ علَى ابنه جلْد مائة وتغريب عام، مردودة علَى صاحبها
، فَسألَها فاعترفت، فَيسأَلَها عن صحة ما قُذفَت به، يذهب إلَى الْمرأة الْمزِني ِبها

 ِبيالن راجفَأمِمهجبر  . 
 :  التعريف بالراوي●

سعة بن متباهللا بن عبد اهللا بن ع يدبلقن: ودعأبو عبد اهللا  : قَالَ ابن الْم وه
واتفقوا ، روى عن أبيه وعائشةَ وغريِهما ، الْهذِلي الْمدِني التابعي الفقيه األعمى

 . وصالحه، وكثرة علمه وفقهه وحديثه، علَى توثيقه وأمانته وجاللته
، قيه ثبت من الثالثةعبيد اهللا بن عبد اهللا الْمدِني ثقة ف": التقريب"وقَالَ ِفي 

 . روى له الْجماعة، مات سنة ثَمان وتسعني
ود: قُلتسعود، هو ابن ابن أخي عبد اهللا بن مسعوهو ، فجده عتبة بن م

 . أخو عبد اهللا بن مسعود
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J ديثفقه الْح: 
 :  يؤخذ من هذَا الْحديث عدة مسائل●
: كَقَول. #أَنشدك اهللا$: ؛ لقوله-السؤال به: أي-جواز النشد باهللا : أوالً

 . إالَّ قَضيت بيننا بكتاب اهللا، أسألك باهللا
 .أنَّ القَضاَء بكتاب اهللا هو الْمطلب الْمفَضل لكل مسلم: ثانيا
أو الْمراد به األحكام الشرعية ، هل الْمراد بكتاب اهللا القرآن الكَريم: ثالثًا

    ﴿: وامتن عليه بذلك ِفي قوله، ي أنزلَها اهللا علَى رسولهالَِّت
 ؟ ]١٨:الْجاثية[ ﴾  

ة: والظَّاهرأخوذ من الكتاب والسنرع الْمبذلك الش ادرأنَّ الْم. 
ائن  بالقَرأنَّ الْحكم. #-وهو أَفْقَه-فَقَالَ الْخصم اآلخر $: يؤخذ من قوله: رابعا

، ال كَما يدافع به الِْحزبيونَ عن الِْحزبيات والْمتحزبني، مأخوذٌ به ومتفَق عليه
 .ويزعمون أنَّ ذلك تدخل ِفي السرائر

فَما هي ، أخذًا بالقَرائن. #وهو أَفْقَه$: إذا كَانَ قد قَالَ الراوي: خامسا
 ذلك؟ القَرينة الَِّتي أخذَ منها 

ابوِبي : والْجالن عة هي ِفي تأدبه مبطلب اإلذن ِفي الكالمجأنَّ القَرين  ،
 . وبيانه للقَضية بيانا شافيا

 . أنَّ رسولَ اهللا قد أمره أن يقُولَ فيدعي أو يبني فيفصح عن الْحقيقَة: سادسا
هم جفَاء؛ حيثُ إنَّ الذي قَالَ وإن كانوا ِممن في، فيه فضل الصحابة: سابعا

 . الْخصمولو كان قد كَذَب ِفي قوله؛ لَما أقَر له         ، خصمه  : الْحقيقَة الَِّتي أقَر له ِبها       
فَزنى ،  هذَاِإنَّ ابِني كَانَ عِسيفًا علَى$: -أو ِفي بيانه-قَالَ الرجل ِفي دعواه : ثامنا

 . وأنَّ ذلك يجوز له شرعا، ذُ منه جواز إيجار اإلنسان نفسهيؤخ. #ِبامرأَِتِه
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بسبب ذلك زنا بامرأة من هو ، للسببية" الفَاء. "#فَزنى ِبامرأَِتِه$: قَولُه: تاسعا
 . فيؤخذ من هذَا أنَّ االختالط موِجب ِلحدوث مثل هذَا الْمنكَر، عسيف عنده
فَإنَّ ، اجب علَى الْمسلمني أنَّ الرجل إذا استأجر أجريا ماأنَّ الو: عاشرا

، الواجب علَى صاحب البيت أالَّ يتيح لألجري الفُرصة ِفي االختالط ِفي النساء
وعند كثري من الناس الذين ، ومن مشكالت العصر وجود السائقني ِفي البيوت

فإنه ينتج عن ذلك ،  من مثل هذه األموريتساهلون ِفي التحصن أو التحصني
 . قَضايا يندى لَها الْجبني

أنَّ األخبار الشرعية . #وأَنَّ علَى ابِني الرجم$: يؤخذ من قوله: الْحادي عشر
؛ فَما جوإذا كَانَ هذَا قد حدثَ ِفي زمن النِبي ، قد تتناقَل بنوع من القُصور

، أنَّ هذَا الْخبر دلَّ علَى أنَّ الرجم علَى كل زاٍن: ومعنى ذلك!! بزمن غريه؟بالك 
 . وإنما الرجم علَى الزاِني الْمحصن، وليس بصحيح

وهذَا ما . #فَافْتديت ِمنه ِبِمائَِة شاٍة ووِليدٍة$: يؤخذ من قوله: الثاِني عشر
وقد تبين ، فيؤخذ فيه مقَابل ماِلي، ند كثري من الناس ما يسمى بالعيبيقَال له ع

 . من هذَا أنَّ هذَا الْمقَابل غري صحيح
أنَّ ما . #الْوِليدةُ والْغنم رد علَيك$: جيؤخذ من قول النِبي : الثالث عشر

 :  طالً ألمرينأُِخذَ ِبمثل هذَا السبب؛ فإنه يكُون با
 . وهذَا ال يجوز، أنه يراد منه إسقاط الْحد الشرعي: األول
والتعويض عن الِعرِض ، أنه قد عوض زوج الْمرأة عن الِعرِض بالْمال: الثاِني

وإنما تؤخذ األعراض واالعتداء عليها بالْحدود ، بالْمال غري جائز ِفي الشرع
 . عة لذلكالْموضو

أنه ِفي كُلِّ مجتمع . #..وأَخبروِني ، فَسأَلْت أَهلَ الِْعلِْم$: قَولُه: الرابع عشر
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أو علم يخالف ، وقد يكُون هذَا العلم علم علَى الْحقيقَة، قد يوجد أهل علم
 . كتاب اهللا وسنته

سالمية اليوم أناس يدعى لَهم أنهم وإنما قُلت هذَا؛ ألنَّ ِفي الْمجتمعات اإل
 . وليسوا كذلك، أهل علم

أنَّ . #سأَلْت أَهلَ الِْعلِْمو$: وبناء علَى ما سبق؛ فَإنَّ قوله : الْخامس عشر
 . جهم أهل العلم بكتاب اهللا وسنة رسوله : جالْمراد بأهل العلم ِفي زمن النِبي 

 : القائلوِلهذَا قَالَ 
 ولُهسقَـالَ اهللا قَالَ ر فَاِن   الِْعلْــمأُولُو الِْعر مةُ هابحقَالَ الص 

  بين الرسوِل وبين قَـوِل فُالَِن  ما الِْعلْم نصبك ِللِخالَِف سفَاهةً 
لكون أهل العلم قد أخربوه بأنه ليس على ابنه رجم؛ فلذلك : السادس عشر

 .-واهللا أعلم بذلك-كأنه يعرض بالرجوع فيما بذَلَ 
َألقِْضين بينكُما ، والَِّذي نفِْسي ِبيِدِه$: جيؤخذ من قول النِبي : السابع عشر

 جوالنِبي ، الْحلف علَى األمر الذي يعتقده العبد ِفي نفسه واثقًا منه. #ِبِكتاِب اهللا
 . Tَءه هذَا هو قَضاء بكتاب اهللا حلف أنَّ قَضا

أنَّ ما أخذ ِفي . #الْوِليدةُ والْغنم رد علَيك$: يؤخذ من قوله: الثامن عشر
ومحرم علَى ، فَيكُون محرما علَى باذله بذله، مقَابل الْحدود من الْمال فَهو باطل

 . آخذه أخذه
يؤخذ . #وتغِريب عاٍم، وعلَى ابِنك جلْد ِمائٍَة$:  قولهيؤخذ من: التاسع عشر

 . منه جلد البكر مائة جلدة ِفي موضع واحد
 ﴿ :أنَّ الْجلد البد أن يكُونَ فيه إيالم وإيجاع؛ ألن اهللا تعالَى قَالَ: العشرون

                     ﴾ . 
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وتكملة ذُ من هذَا الْحديث وغريه أنَّ من حد الزاِني   يؤخ: الْحادي والعشرون    
، وقد أخذ ِبهذَا الْجمهور، الْحد تغريب عام؛ بأن يغرب ِفي بلَد بعيد عن بلَده

 . وقوله باطل مردود، وخالَف ِفي ذلك أبو حنيفة
د يؤدي إلَى قد استشكل تغريب الْمرأة الزانية بأنه ق: الثاِني والعشرون

 . وإن غُرب معها وليها؛ كانت العقُوبة علَى الوِلي بغري ذنب، الوقُوع ِفي زنا آخر
وأنَّ ، أنَّ اهللا ال يشرع شرعا إالّ ويكُون حقا وعدالً: الثالث والعشرون

ي حفظ النساء عن تغريب الْمرأة الزانية مع وليها قد يكُون سببه التساهل ِف
 . التعرض ِلما يجلب العار واإلثْم

يصح أن يكُونَ التغريب ِفي سجن يقَع ِفي بلَد بعيد عن : الرابع والعشرون
 . بلَد الْمرأة الزانية

فيكون ، أنَّ هذَا ال يكون إالَّ إذا كَانَ السجن محصنا : الْخامس والعشرون
شرفني عالَةالْمدجن أهل أمانة وعلَى الس . 

ِإلَى  -ِلرجٍل ِمن أَسلَم-واغْد يا أُنيس $: يؤخذ من قوله: السادس والعشرون
 . جواز النيابة ِفي الْحد فيما يثبته وِفي إقامته. #فَِإِن اعترفَت فَارجمها، امرأَِة هذَا

 كَانَ يرسل لكُلِّ قَوم رجالً منهم؛ حيث جي أنَّ النِب: السابع والعشرون
وهذَا من ، الْحمية عند العرب تجعل ذلك غري مقبول إذا كَانَ من قبيلة أخرى

 . السياسة الشرعية؛ حيث إنَّ الناس غَالبا يخضعون لرؤسائهم وذوي السيادة فيهم
أنَّ االعتراف فيه . # اعترفَت فَارجمهافَِإِن$: يؤخذ من قوله: الثامن والعشرون

إنَّ االعتراف البد أن : وقَالَ بعضهم، وِبهذَا قَالَ جماهري أهل العلم، مرة واحدة
 . وهذَا قول الْحنفية والْحنابلة. يكُونَ أربع مرات

وكَما ِفي ماعز ، مرأةأنَّ الزاِني الْمحصن كَما ِفي هذه الْ: التاسع والعشرون
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: أما حديث عبادة بن الصامت، وكَما ِفي اليهوديني يرجم وال يجلَد، والغامدية
فَهذَا قد أخذ . #والثَّيب ِبالثَّيِب جلْد ِمائٍَة والرجم، الِْبكْر ِبالِْبكِْر جلْد ِمائٍَة وتغِريب عاٍم$

، ورجمها يوم الْجمعة، فقد جلَد شراحة يوم الْخميس، �لب به علي بن أِبي طا
 . وأخذَ به بعض أهل العلم
،  رجم ولَم يجلدجأنَّ ذلك منسوخ حيث إنَّ النِبي : والقول الصحيح

 . وباهللا التوفيق
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]٣٦٦[ هنعو -ِح: أَيِد اِهللا ربِن عِد اِهللا بيبه اهللاعاِلٍد -مخ نب ديعن ز 
 عِن اَألمِة ِإذَا زنت ولَم جسِئلَ رسولُ اهللا $:  قَاالَبالْجهِني وأَِبي هريرةَ 

ثُم ، ثُم ِإنْ زنت فَاجِلدوها، ثُم ِإنْ زنت فَاجِلدوها، ِإذَا زنت فَاجِلدوها: تحِصن؟ قَالَ
 . #ها ولَو ِبضِفٍريِبيعو

 . والَ أَدِري أَبعد الثَّاِلثَِة أَِو الراِبعِة: قَالَ ابن ِشهاٍب
ِفريالضلُ: وبالْح . 

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضا: مدهمن قبل سي تنة إذا زلَى األمع دةُ الْحإقَام. 
J اتدفرالْم : 
قَولُه :$ِصنحت لَملَى أمور: #وع طلَقاإلحصان ي : 

 . التزويج: األمر األول
 . الْحرية: األمر الثاِني
 . الْحرية: والْمراد به هنا، العفَّة: األمر الثالث

ا$: قَولُهوهِلدفَاج تنِإذَا ز# :دلد الْحلد جذَا الْجِبه ادرالْم . 
الضفري هو : ِبضِفٍري: قَولُه. # ِبيعوها ولَو ِبضِفٍريثُم، ثُم إن زنت فَاجِلدوها$

 . #ولَو ِبحبٍل ِمن شعٍر$: وقد فُسر بالرواية الثانية ِفي قَوله، الْحبل
J اِليمى اإلجعنالْم: 

 ِبيالن رجأمتند األمة إذا زسي  ،ا نصف جهجلدا أن ياهزن نيبلد وت
وهذَا األمر خاص ، والتنصيف يقتضي أن تجلَد األمة خمسني جلدة، الْحرة
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فإن لَم تتب وعاودت الزنا؛ وجب بيعها ولو بقيمة دنيئَة ، بأسياد العبيد واإلماء
 . كَحبل من شعر
J ديثفقه الْح: 
 :  يؤخذ من الْحديث عدة مسائل●
وكذلك العبد إذا زنى إقَامة الْحد ، قَامة الْحد علَى األمة إذا زنتأنَّ إ: أوالً

، ومنعت ذلك الْحنفية، وإلَى ذلك ذَهب الْجمهور، عليه يكُونُ من ِقبِل سيده
حاألص ووالقول األول ه . 

ي األمر إذا تبين موجب أنَّ إقَامة الْحدود علَى األحرار واجب علَى وِل: ثانيا
 . الْحد بإقرار أو ببينة

: ويضع من قيمته؛ لقوله ِفي الثالثة، أنَّ الزنا عيب ِفي الرقيق يرد به: ثالثًا
 . #فَِبيعوها ولَو ِبحبٍل ِمن شعٍر$

يعاود علَيه الْحد مرة أنَّ من عاود الزنا بعدما أقيم علَيه الْحد؛ فإنه : رابعا
وهذَا دليل علَى أنَّ . #فَِإنْ زنت فَاجِلدوها، ِإنْ زنت فَاجِلدوها$: أخرى؛ لقوله

دة الْحداوعوجب ِلمنا مة الزداوعم. 
 ألنها إذا      ؛-واهللا أعلم   -الْمراد لَم تتحرر     .  #إذا زنت ولَم تحِصن    $: قوله  : خامسا 

 . رجمهاوعاودت الزنا بعد إحصاِنها بالتزويج؛ وجب             ، زنت بعد التحرر     
يدل . #ولَو ِبضِفٍري$: يؤخذ منه وجوب اإلخبار بالعيب؛ ألنَّ قوله: سادسا

 .قيمتهاوإذا أخرب بعيبها تدنت ، علَى أنَّ الواجب علَى البائع أن يخرب بعيبها
 .  سواًء كانا مزوجني أو غري مزوجني       ،  يؤخذ منه أنَّ إقَامة الْحد الزمةٌ        :  سابعا  
 ﴾      ﴿: أنَّ قوله تعالَى: ثامنا

والْمقصود به الْجلد؛ ، الْمحررات: أنَّ الْمراد بالْمحصنات ِفي اآلية. ]٢٥:النساء[
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 ﴾      ﴿:  فقوله،ألنَّ الرجم ال يتنصف
 . وهو الْجلد، إحالَة علَى الْحد الذي يتنصف. ]٢٥:النساء[

 .يؤخذ منه أنَّ الْمملُوك ال يرجم: تاسعا
 .  يؤخذ منه أنَّ الْمملُوك ال يغرب؛ ألنَّ ِفي تغريبه تضييعا ِلحق سيده                   :  عاشرا  
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 ج أَتى رجلٌ ِمن الْمسِلِمين رسولَ اهللا  $: أَنه قَالَ  �ي هريرةَ  عن أَِب]٢٤١[
اهادِجِد فَنسِفي الْم وهولَ اهللا: فَقَالَ، وسا ري ،تيني زِإن .هنع ضرى ، فَأَعحنفَت

حتى ثَنى ذَِلك علَيِه  ، عرض عنهفَأَ. ِإني زنيت، يا رسولَ اهللا: فَقَالَ، ِتلْقَاَء وجِهِه
:  فَقَالَ،جفَلَما شِهد علَى نفِْسِه أَربع شهاداٍت؛ دعاه رسولُ اهللا ، أَربع مراٍت
اذْهبوا  :جفَقَالَ رسولُ اهللا . نعم: ؟ قَالَفَهلْ أَحصنت: قَالَ. الَ: ؟ قَالَأَِبك جنونٌ

 . # فَارجموهِبِه
 فَأَخبرِني أَبو سلَمةَ بن عبِد الرحمن أَنه سِمع جاِبر بن عبِد اهللا           : قَالَ ابن ِشهابٍ   

، فَلَما أَذْلَقَته الِْحجارةُ هرب، فَرجمناه ِبالْمصلَّى، كُنت ِفيمن رجمه$: يقُولُ
 . #الْحرِة فَرجمناهفَأَدركْناه ِب

وعبد اهللا بن ، وروى ِقصته جاِبر بن سمرةَ، الرجلُ هو ماِعز بن ماِلٍك
  . وبريدةُ بن الْحِصيِب اَألسلَِمي، وأَبو سِعيٍد الْخدِري، عباٍس

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضنا: ماالعتراف بالز. 
J اتدفرالْم : 
قَولُه :$اهاده بقوله: أي: #فَنوتص فَعولَ اهللا$: رسا ري ،تيني زِإن# . 

هنع ضرولَ اهللا : أي: فَأَعسلَ عنه إلَى جهة أخرىجأنَّ روحت . 
ى$: قَولُهحنِبي : أي: #فَتقَابل النل ليوحولَ اهللا$فَقَالَ ، جتسا ري ، يِإن

تينز# . 
اٍت$: قَولُهرم عبأَر ى ذَِلكى ثَنتات: أي: #حراالعتراف أربع م ركَر . 
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قَولُه :$اهعاٍت دادهش عبفِْسِه أَرلَى نع ِهدا شا: أي: #فَلَمنمنه الدنو فَد طَلَب  ،
ا سألَه هل به جنون؛ ألنَّ الْمجنونَ ال يؤخذ وإنم. #الَ: ؟ قَالَأَِبك جنونٌ$: فَقَالَ

 . بكالمه
 قَالَ$:  قَولُه  :   تنصلْ أَح؟ قَالَ  :  أي : # فَهتجوزهل ت :  معولُ اهللا   .  نسج فَقَالَ ر : 

$وهمجوا ِبِه فَارباذْه# . 
اٍب: قَولُهِشه نقَالَ اب : س هةَ أَنلَمو سِني أَبربقُولُ فَأَخِد اهللا يبع نب اِبرج ِمع: 

$همجر نِفيم تلَّى، كُنصِبالْم اهنمجلَّى: #فَرصبالْم ادرلَّى : الْمصكَان الذي يهو الْم
 . وما أشبه ذلك، فيه العيد واالستسقاء

قَولُه :$برةُ هارالِْحج ها أَذْلَقَتى أذلقته: #فَلَمعنعتهأو: مج . 
ِة$: قَولُهرِبالْح اهكْنرة: #فَأَدفعرتة هي أرض مرود، الْحا حجارة سعلُوهت . 
J اِليمى اإلجعنالْم: 

مقرا علَى نفسه ومعترفًا - فَناداه ججاَء رجلٌ من الْمسلمني إلَى النِبي 
، ؛ تمكينا له أن يتراجع إن أرادجالنِبي فَأعرض عنه . #ِإني زنيت$:  بقوله-عليها

   ِبيل النوحا تل هو إليهاجولكنه كَانَ كُلَّموحِبي    ،  إلَى جهة تا رأى منه النج فَلَم  
: أِفي عقله شيء؟ قالوا: وسألَ الْحاضرين. #الَ: ؟ قَالَأَِبك جنونٌ$: اإلصرار؛ سأله

 ج فاستثبته النِبي    ، فَشم ولَم يوجد به رائحة خمر   ، م فمه ويستنكه    فَأمر أن يش. ال
فَعلْت ِبها حراما ما يفْعلُه الرجلُ ، نعم: ؟ قَالَأَدخلَ ذَاك ِمنك ِفي ذَاك ِمنها$: بقوله

 . #فَِعند ذَِلك أُِمر ِبِه فَرِجم. ِبامرأَِتِه حالَالً
 . -إن شاء اهللا تعالَى- قصته عدة مسائل سنأِتي علَيها وِفي
J ديثفقه الْح: 
 . يؤخذ من هذَا الْحديث اإلقرار بالزنا عند اإلمام: أوالً
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أنَّ اإلمام إذا أتاه من هو مقر علَى نفسه ِبما يوجب الْحد؛ ينبغي أن : ثانيا
 حيث أعرض عنه جكَما فَعلَ النِبي ، ي التراجعيعرض عنه لكي يعطيه الفرصة ِف

 . وِفي الرابعة كَلَّمه، ثالث مرات
 .  ذلكوال يجوز إهمالُها بعد      ،  أنَّ الْحدود إذا بلَغت اإلمام وجب تنفيذها           : ثالثًا  
، أفضلهاجواز النداء للحاكم أو لألمري أو للعاِلم بأعلى نعوته و: رابعا

 بأعلى جفَقَد نادى هذَا الرجل رسولَ اهللا ، والْجهر بذلك عند إتيان ما يوجب
 . #ِإني زنيت، يا رسولَ اهللا$: صوته قَائالً
يؤخذ منه أنَّ إقرار الْمجنون باطل؛ لكونه ال يرجع إلَى عقل يمنعه : خامسا

 . لضررمن االعتراف ِبما يوجب علَيه ا
فقد قَالَ ، أنه ينبغي لإلمام أو القاضي أن يعرض للمقر بالرجوع: سادسا

 . #لَعلَّك قَبلْت، لَعلَّك لَمست$: جالنِبي 
أو البد أن ، هل يكفي فيه مرة واحدة: اختلَف أهلُ العلم ِفي اإلقرار: سابعا

 ؟ يقر أربع مرات
وأحمد إلَى أنه البد ِفي اإلقرار بالزنا من أن يقر أربع ،  حنيفةفَذَهب أبو

وكثري من أهل الْحديث إلَى أنَّ اإلقرار بالزنا ، والشافعي، وذَهب مالك، مرات
 : يثبت ِبمرة واحدة

 ولكن،  ِلماعز لَم يكُن من أجل تعدد اإلقرارجألنَّ ترديد النِبي :  أوالً-
 . لالستثبات؛ ولكونه شك ِفي عقله

واغْد يا أُنيس علَى  $:  قَالَ ِفي امرأة صاحب العسيفجأنَّ النِبي :  ثانيا-
ولَم يجعل لذلك عددا ال يعترب اإلقرار . #فَِإِن اعترفَت فَارجمها، امرأَِة هذَا

 .  إالَّ به
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تبر إقرار الغامدية أو الْجهنية بدون عدد حتى  اعجأنَّ النِبي :  ثالثًا-
 . #أَتِريد أَنْ ترددِني كَما رددت ماِعزا$: قَالَت له

 أمر أن جأنَّ شارب الْخمر ال يعتبر بإقراره وال بكالمه؛ ألنَّ النِبي : ثامنا
 .  رائحة خمر؛ اعترب إقرارهولَما لَم يجدوا فيه، يستنكه ماعز فاستنكهوه

 . #اذْهبوا ِبِه فَارجموه       $ : ججواز تفويض اإلمام الرجم إلَى غريه؛ لقوله            : تاسعا  
وقد اختلَف أهل العلم ِفي هذه ، يؤخذ منه أنَّ الْمرجوم ال يحفَر له: عاشرا

 : الْمسألة اختالفًا كثريا
وأبو داود ، وأبو يوسف، بو حنيفة ِفي رواية عنهوأ، وأحمد، فَذَهب مالك

. ال ِلمن رِجم باإلقرار، يحفَر ِلمن رجم بالبينة: فَقَالَ بعضهم، أنه يحفَر لَهم: إلَى
 . وال يحفَر للرجل، يحفَر للمرأة: وقَالَ بعضهم

فلو كَانَ حِفر له ، الِْحجارة هربوِفي هذَا الْحديث بالذات أنَّ ماعزا لَما أذلقته 
وكذلك ِفي قصة ، ولَعلَّ راويها وِهم. #أنهم حفَروا لَه$: وقد ورد ِفي رواية، لَم يهرب

 . لَم يحفَر لَهماوذلك دليل علَى أنه ، اليهوديني أنَّ الرجلَ كان يجنأ علَى الْمرأة
الزاِني الْمحصن إذا شرعوا ِفي رجِمه وهرب تِرك؛ لقول أنَّ : الْحادي عشر

، وِممن قَالَ بتركه الشافعي. #هالَّ تركْتموه يتوب؛ فَيتوب اهللا علَيِه$: جالنِبي 
دمترك: وقَالَ مالك، وأحال ي . 

إنَّ حديث :  سبق أن قُلناوقد، أنَّ الْمحصن يرجم وال يجلَد: الثاِني عشر
 . وإن كَانَ قد ذَهب بعض أهل العلم إلَى العمل به، عبادة بن الصامت منسوخ

 ليس له -الْمكَان الذي يصلَّى فيه العيد: أي-أنَّ الْمصلَّى : الثالث عشر
 علما بأنه قد ثبت حكم الْمسجد؛ ألنه لو كَانَ له حكم الْمسجد ما رجموه فيه؛

 . وباهللا التوفيق، النهي عن إقَامة الْحدود ِفي الْمسجد




	��א����م���  > ��������د
٦١ 

]٣٦٧[ رمِن عِد اهللا ببع نقَالَب ع هوِل اهللا $:  أَنساُءوا ِإلَى رج ودهِإنَّ الْي
ما ترونَ ِفي : جولُ اهللا فَقَالَ لَهم رس،  فَذَكَروا لَه أَنّ امرأَةً ِمنهم ورجالً زنيا،ج

: فَقَالَ عبد اهللا بن سالٍَم. ويجلَدونَ، نفْضحهم: ؟ فَقَالُواالتوراِة ِفي شأِن الرجِم
متِم، كَذَبجةَ الرا آيا. ِإنَّ ِفيهوهرشاِة فَنرووا ِبالتِة، فَأَتلَى آيع هدي مهدأَح عضفَو 
، فَرفَع يده. ارفَع يدك: فَقَالَ لَه عبد اهللا بن سالٍَم، فَقَرأَ ما قَبلَها وما بعدها، الرجِم

: قَالَ،  فَرِجماجفَأَمر ِبِهما النِبي . صدقْت يا محمد: فَقَالَ، فَِإذَا ِفيها آيةُ الرجِم
 . #يجنأُ علَى الْمرأَِة يِقيها الِْحجارةَفَرأَيت الرجلَ 

وِم هجِة الرلَى آيع هدي عضصوريا: الَِّذي و ناهللا ب دبع . 

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضوا إلينا: ماكَمحلَى أهل الكتاب إذا تع دِفي الْح كمالْح. 
J اتدفرالْم : 
نَ $ :قَولُهورا تِممجأِن الراِة ِفي شروُءونَ فيها : أي: #ِفي التقرا تِفي  : أي-م

 . حكم الرجم
،  أنهم يطلُونَ وجه الزاِني والزانية بالقَار: الفضح معناه: نفْضحهم: قَالُوا

 . ويوبخا ِبما فَعالَ، ويصاح علَيهما، ويحملُونهما علَى ِحمار عري
، أنَّ رجم الزاِني الْمحصن كَانَ ِفي كتاِبهم: فيما ذكر والسبب ِفي ذلك

ولَما زنا قريب ِلملك من ملوكهم ِفي ذلك الزمن؛ تركُوا ، وكَانوا يقيمونه
مجعيف، الرلَى الضونه عقيمم يها رأوا أنريف، فَلَمكُونه عن الشترذلك عند ، وي

 . فَاتفقُوا علَى الفَضح ويجلدونَ، اتفقُوا علَى حكم يمضونه علَى الْجميع
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فَأَتوا ِبالتوراِة . ِإنَّ ِفيها آيةَ الرجِم، كَذَبتم$: فَقَالَ عبد اهللا بن سالم
ضع أحدهم يده فَو، فَتحوها علَى الْموضع الذي فيه هذَا الْحكم: أي. #فَنشروها

وكَانَ ، إنه أعلم أهل الكتاب: وكَانَ يقَال عنه، وهو عبد اهللا بن صوريا، علَيها
فَأَمر ، فَرفَع يده فَِإذَا ِفيها آيةُ الرجِم. ارفَع يدك$: فَقَالَ له عبد اهللا بن سالم، أعور

 ِبيا الناجِبِهمِجمأَ: قَالَ،  فَرأُفَرنجلَ يجالر تة. #يايا $: وِفي روِقيها يهلَيأُ عنحي
 . #الِْحجارةَ
J اِليمى اإلجعنالْم: 

 ِبياُءوا إلَى النل وامرأة؛ ججود بني رهنا عند اليلَ الزصجعندما ح 

، فيه رحمة ِبهمايريدونَ أن يعرضوا عليه حكْمهما؛ راجني أن يكُونَ عنده حكم 
فَكَذبوا   ،  عن حكم اهللا للزاِني الْمحصن الذي أنزله اهللا ِفي التوراة  جفَسألَهم النِبي 

 ، فَكَذبهم عبد اهللا بن سالم،   زاعمني أنَّ الْحكم عندهم فضح الزانيني  جعلَى النِبي 
كم فيها بالرأنَّ الْح نوا التوراة تبيرشنوحني نحصاِني الْملَى الزفأثر عن ، جم ع

اللَّهم ِإني أَولُ من $:  قَالَجأنه : � كَما ِفي حديث الرباء بن عازب جالنِبي 
وهاتِإذْ أَم كرا أَميأَح#

 .  وأمر ِبهما فَرِجما.)١(
J ديثفقه الْح: 
 :  يؤخذ من الْحديث عدة مسائل●
 .الكُفَّار مخاطَبونَ بفُروع الشريعة كَما أنهم مخاطبون بأصوِلهاأنَّ : أوالً
 . القرآنأنَّ أهل الكتاب إذا تحاكَموا إلينا حكَمنا بينهم ِبحكم اهللا الْمنزل ِفي: ثانيا

                                                           

)١ ( وود       ردسلم ِفي كتاب الْحم نا          : باب ،  اهة ِفي الزرقم   ، رجم اليهود وأهل الذم)داود  وأبو،  )١٧٠٠ 
، وابن ماجه ِفي كتاب الْحدود، )٤٤٤٨(رقم ، ِفي رجم اليهوديني: باب، ِفي كتاب الْحدود

 ).٢٥٥٨(رقم ، رجم اليهودي واليهودية: باب
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      ﴿: T خير نبيه ِفي قوله �أنَّ اهللا : ثالثًا
      ﴾ ]ائد٤٢:ةالْم[. 

           ﴿: وِفي اآلية األخرى
 . ]٤٩:الْمائدة[ ﴾ 

أو أنه ، أو يعرض عنهم،  مباح له أن يحكُم بينهمجهل النِبي : والْمهم
 . مكَلَّف أن يحكُم بينهم ِبما أنزل اهللا؟ وهذه الْمسألة تحتاج إلَى تحرير

تلَف العلَماء ِفي أنَّ اإلسالم هل هو شرط ِفي اخ: قَالَ ابن الْملقن: رابعا
 اإلحصان أم ال؟ 

فَإذا حكَم الْحاكم علَى الذِّمي ، وهو قول الشافعي وأصحابه، ال: أحدهما
 . الْمحصن رجمه
 . ال يصح إحصانه أيضا: وقال مالك، وهو قَول أِبي حنيفَة، نعم: وثانيهما
والصحيح ، مة حد الزنا علَى الكافر علَى مقتضى شرعناوجوب إقَا: خامسا

 .  عند الشافعي وجوب الْحكم بينهم إذا ترافَعوا إلينا
صحة نكاح الكافر الكتاِبي؛ ألنه لو لَم يكُن نكاحهم صحيحا ما : سادسا

ة نكاح وأنكحة فلم يترتب اإلحصان إالَّ علَى صح، ترتب علَى ذلك إحصان
 . الكُفَّار صحيحة بينهم

هل ثبت زناهما ببينة أو باعتراف؟ وإذا كَانَ قد ثبت ببينة؛ فكيف : سابعا
والظَّاهر أنَّ الكافر تقبل شهادته ! وقبلت شهادتهم وهم كُفَّار؟، صحت البينة

 . علَى الكافر ِبخالف الْمسلم
فَكَانَ يجنأُ علَيها أَو يحنأُ $:  الْحفر للمرجوم؛ لقولهيؤخذ منه عدم: ثامنا

 . وكُلُّ ذلك ِبمعنى أنه كَانَ ينحِني علَيها ليقيها وقع الِْحجارة. #علَيها
 . وباهللا تعالَى التوفيق، يؤخذ منه علُو اإلسالم علَى سائر األديان: تاسعا
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]٣٦٩[يرأَِبي ه نةَ  عولَ اهللا :�رسقَالَج أَنَّ ر  :$ كلَيع أً اطَّلَعرأَنَّ ام لَو
ِر ِإذِْنكيِبغ ،احنج كلَيا كَانَ ع؛ مهنيع اٍة فَفَقَأتصِبح هذَفْتفَح# . 

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضي بالنظر: مدعتِل صاحب ، إهدار عني الْملو فُِقئَت من ِقب
االدال شيء فيها، ار لَكَانت هدر. 

J اتدفرالْم : 
 .حرف وجود لوجود" لو: "لَو أَنَّ
هذَفتا: فَحماكَلها شيف ومود والسذف بالعة، الْحايِفي رو دروو :$ هذَفتفَخ

 . الْخذف يكون ِبحجر صغري يرمى بني األصبعني. #ِبحصاٍة
:   وهو يقَال له      ،  ولكن باليد     ،   فَالرمي به ال يكون بني األصبعني            أما الْحجر الكبري     

 . ]٢٠:الدخان[ ﴾     ﴿ : �قَالَ تعالَى عن موسى        . رجم 
قَولُه :$هنيع ُء: #فَفَقَأتى : الفَقا بشيء حتخريبهعني الناظر وت ادإفس وه

 . ويذهب نورها، تسيل
ا كَانَ$: فَقَولُهماحنج كلَية: أي: # عبعوال ت إثْم لَيكا كَانَ عم. 
J اِليمى اإلجعنالْم: 

وتنقلها إلَى القلب ، لَما كَانَ البصر حاسة استطالعية تكشف علَى الصورة
 ج كذلك جاَء عن الشارع، وربما كَانَ هذَا التأثر له عواقبه الوخيمة، فيتأثر ِبها

،  أهلهاما فيه ِحماية للعورات الْمكنونة ِفي البيوت من االطِّالع عليها بغري إذن من         
لَو أَنَّ امرأً اطَّلَع علَيك ِبغيِر ِإذِْنك فَحذَفْته ِبحصاٍة فَفَقَأت عينه ما كَانَ $: جوهو قوله 
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احنج كلَيأي. #ع : أباح ارعخريبهاأنَّ الشطَّلع وتل عينه إذا ، فقء عني الْمعوج
 . فُِقئَت هدرا ال تضمن بقصاص وال دية

 ؟ وهل يستكثر مثل هذَا إذا ورد من الشارع الْحكيم
فربما كَانَ النظَر سببا ِفي وقُوع الزنا الذي يترتب علَيه حده الْمخفَّف أو 

فَإذَا كَانَ قد أبيح دم ، -والْمغلَّظ علَى الثيب، خفَّف علَى البكرالْم: أي-الْمغلَّظ 
فَإنَّ الواجب علَينا أالَّ نستكثر ، وأمر بقتله رميا بالِْحجارة حتى يموت، الزاِني

 . إباحة فقء عينه إذا هو اطَّلَع علَى العورات
J ديثفقه الْح: 
،  إذِنهمالْحديث جواز فقء عني الْمطَّلع ِفي بيوت الناس بغري         يؤخذ من  :  أوالً

: كَما جاَء ِفي حديث سهل بن سعٍد قَالَ،  مثل هذا التصرفجولقد أنكر النِبي 
$ ِبيِر النجٍر ِفي ححج لٌ ِمنجر جاطَّلَع ، ِبيالن عمجوهأسِبِه ر كحى يرِمد  ،
# الْبصِرِإنما جِعلَ االسِتئْذَانُ ِمن أَجلِ           ،  لَو أَعلَم أَنك تنظُر؛ لَطَعنت ِبِه ِفي عيِنك              :الَ فَقَ

)١(  . 
ومنعا لتسرب ،  ِحماية للعوراتجأنَّ هذَا الْحكم جعلَه الشارع : ثانيا

 : وِلهذَا قيل،وتنبيها علَى خطَر البصر، األبصار إليها
 ومعظَم الناِر ِمن مستصغِر الشرِر  كُلُّ الْحواِدِث مبدأها ِمن النظَِر 

                                                           

وِفي كتاب ، )٦٢٤١(رقم ، االستئذان من أجل البصر: باب، نالبخاري ِفي كتاب االستئذا) ١(
ومسلم ِفي كتاب ، )٦٩٠١(رقم ، من اطَّلَع ِفي بيت قوم فَفَقئُوا عينه فال دية: باب، الديات
، والنسائي ِفي كتاب القَسامة، )٢١٥٦(رقم ، تحريم النظَر ِفي بيت غريه: باب، اآلداب

والترمذي ِفي كتاب ، )٤٨٥٩(رقم ، زم ِفي العقُولذكر حديث عمرو بن ح: باب
وأبو داود نحوه ، )٢٧٠٩(رقم ، من اطلع ِفي دار قوم بغري إذِنهم: باب، االستئذان واآلداب
: باب، والدارمي ِفي كتاب الديات، )٥١٧٤(رقم ، ِفي االستئذان: باب، ِفي كتاب األدب

 ).٢٣٨٥، ٢٣٨٤(قم ر، من اطَّلَع ِفي دار قوم بغري إذِنهم
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ال يجوز : ويقولون، إنَّ من يعارضونَ هذَا الْحديث: وعلَى هذَا فَإني أقول
 . فَالْمعصية ال تزالُ ِبمعصية، فَقء عني الْمطَّلع

فَهل ، ورفض ِلحكمه، ومعارضة للشارع،  هذَا القول خطأ كبريإنَّ: أقول
ال شك أنَّ الشرع هو ، الْمعصية تقَرر من قبل الشارع أو ِمن ِقبِل أهوائنا وعقُولنا

قل حمذَا العر بأن هقَرالذي ي ،اجبوجائز، أو و احبأو م ، ل إثْمموذلك الع
ال من قبل أهواء ، فَهذَا كله يتقَرر من قبل الشارع، أو مباح، أو مكروه، موحرا

من $:  قَالَجعن النِبي ، وقد جاَء ِفي الْحديث عن أِبي هريرةَ، الناس وعقُوِلهم
ِر ِإذِْنِهميٍم ِبغِت قَويِفي ب ةَ ، اطَّلَع؛ فَال ِديهنيفَفَقَئُوا عاصال ِقصو لَه#

)١(  . 
ومع ، جاطَّلَع رجلٌ ِمن جحٍر ِفي حجِر النِبي $: وعن سهِل بن سعٍد قَالَ

 ِبيالن�هأسِبِه ر كحى يرفَقَالَ،  ِمد :ِنكيِبِه ِفي ع تن؛ لَطَعظُرنت كأَن لَمأَع ا ، لَومِإن
 . #انُ ِمن أَجِل الْبصِرجِعلَ االسِتئْذَ

فَمن زعم أنَّ فَقء عني الْمعتدي يعد معصية صغرية؛ فإنه قد عارض حكم 
 . وعليه أن يستغفر اهللا ويتوب إليه،  وردهجرسول اهللا 
ا قَالَ هكَذَ، أنه يجوز رميه أو طَعنه قبل نهيه وإنذاره إلطالق الْحديث: ثالثًا

 .  وكالمه وجيه-رِحمه اهللا-ابن الْملَقن 
وقد ، أنه ال يلتحق بالنظر غريه كَالسمع؛ ألنَّ السمع ال ينضبط: رابعا

فهو يدخلُ علَيك من دون أن تستطيع ، تسمع الصوت من الدار وأنت مار به
وباألخص إذا كَانَ ، ذَ به؛ فإنه ال ينبغيوتلَذَّ، إالَّ أنه إذا تعمد السمع، علَى منعه

 . صوت امرأة
                                                           

 وأحمد ،)٤٨٦٠(رقم ، من اقتبس وأخذَ حقَّه دون السلطَان: باب، رواه النسائي ِفي كتاب القَسامة) ١(
 .، وصححه األلباِني)٣٤٨(، والدارقطِني برقم )٦٠٠٤(، وابن حبان برقم )٨٩٨٥(رقم 
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 . إنه يجوز النظر ِلمن له محرم ِفي الدار: من قَالَ: خامسا
، أنه ال يجوز له النظَر وال الدخول ما دام ِفي الدار غري محرمه: ���يرد علَيه 

 غري محرمه فَإنه يجوز، وللذي له محرم ِفي إالَّ إذا علم وتيقن بأنه ليس ِفي الدار
 .الدار مطالبة صاحب الدار بإخراج محرمه إليه

وليس لديه حرم؛ فالبد من االستئذان ، إذا علم أنَّ ِفي الدار رجالً: سادسا
 .عليه؛ ألنه قد يكُون علَى حال ال يحب االطالع عليه فيها

الناظر أن يكُونَ صاحب الدار قد احتاطَ ِبما يشترط ِفي إهدار عني : سابعا
فإن لَم يكُن هناك شيء يمنع النظَر؛ ، وهو وجود ساتر وباب يمنع، يكف النظر

فَهل يجوز رميه ويهدر : فَإن أطلق نظره، فَإنَّ الواجب علَى الناظر أن يكُف نظره
 . جود التقصري من صاحب الداربصره بذلك؟ الظاهر عدم إهداره؛ لو

إذا كَانَ الناظر طفالً؛ فالظاهر عدم جواز فقء عينه إالَّ أن يكُونَ بالغا : ثامنا
 . ِممن يطَّلعونَ علَى العورات ويعرفُونها: أي، أو مراهقًا
لَى جانب  ومن أجل ذلك فَإنَّ الْمستأذن ينبغي له أن يستأذن وهو ع   : تاسعا
  ج فقد علم النِبي   ، فَيطَّلع علَى من ِفي الدار  ، ال يقَابل فَتحة الباب  ، من الباب

 . وإما األيسر، أصحابه أنَّ الْمستأذن يكُون ِبجانب الباب؛ إما األيمن   
 .  وباهللا التوفيق
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 دلنا أنَّ الْح مقَدهو الفاصل بني شيئنيت ،دبالْح ادرا ينة الَِّتي : وهقُوبالع
فَحد السرقَة كأن يقطع الكف من ، تمنع من الوقُوع ِفي هذه الْجريمة أو تلك
 . اليد اليمنى الَِّتي تكون غالبا مباشرة للسرقة

 : وقد ألقى أبو العالء الْمعري شبهة ِفي زمنه حيث قَالَ
 تِديجد وسِئني عمس مِبخ داِر  يبـِع ِدينِفي ر  تا قُِطعالُها بم 

عبد الوهاب وهو من علَماء : عاِلم من علَماء ذلك الزمن يقَالُ لهفَرد عليه 
 : فَقَال، الْمالكية

 افْهم ِحكْمةَ الباِريذُلُّ الِْخيانِة فَ  ِعز األمانـِة أَغْالَها وأَرخصها 

وهو ، ولَما خانت هانت، لَما كَانت أمينة كانت ثَمينة: وِلهذَا قَالُوا
فدية ، وهي نصف دية الرقبة، فَقيمة اليد خمسمائة مثقال من الذَّهب، كذلك

قَال والِْمث، ودية اليد إذا قطعت خمسمائة مثقال، الرجل ألف دينار من الذَّهب
 . هو دينار

 ج وربع الدينار كَانَ ِفي زمن النِبي     ، أما إذا سرقَت فَإنها تقطع ِفي ربع دينار   
والثالثة الدراهم تساوي رياالً إالَّ ربع بالنقد ، يساوي ثالثة دراهم من الفضة

جرامني وسبعة وتسعني من إنَّ الدرهم يساوي : إذ إنَّ أهل العلم قالوا، السعودي
 ).  جم٢,٩٧(الِْجرام الثالث 
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ووزنته ِفي زمن قَديم عند باعة ، ولقد أخذت رياالً سعوديا من الفضة
 الثاِني عشرفَوزنَ أحد عشر جراما وثَمانية وثَمانني من الِْمائَة من الِْجرام ، الذَّهب

إنَّ الدرهم يزن جرامني : ة دراهم إذا قلناوذلك يساوي أربع، ) جم١١,٨٨(
أنه ثالث جرامات ينقص الثالث منها : أي-وسبعة وتسعني من الِْجرام الثالث 

 . -ثالثة بالِْمائَة
فلو ضربنا ذلك ِفي أربعة لطَلَع معنا أحد عشر جراما وثَمانية وثَمانون 

 ينقُص اثني عشر الثاِنيأنَّ : أي، ) جم١١,٨٨( الثاِني عشربالِْمائة من الِْجرام 
وقد جاَء ، فَتبين أنَّ الثالثة الدراهم تساوي رياالً إالَّ ربع، عشر بالِْمائَة من الِْجرام

يسِرق ، لَعن اهللا الساِرق$:  قَالَجعن النِبي ، ِفي الْحديث الصحيح عن أِبي هريرةَ
الْبهدي قْطَعةَ فَتضي ،هدي قْطَعلَ فَتبالْح ِرقسيو#

)١(. 
وقد استغرب بعض الفُقَهاء كيف يسرق الْحبل أو البيضة فتقطع يده؛ علما 

وأنَّ الْحبل يباع بعدة ، بأنَّ البيضةَ الْمسلُوقَة تباع ِفي وقتنا الْحاضر بريال واحد
 -حبة أترنج: أي-رد أنه ِفي زمن السلَف سرق سارق أترجة وقد و، رياالت

 . تساوي ثالثة دراهم فقطعت يده
وسيأِتي الكَالم علَى كَون الْمعتبر ِفي نصاب السرقة هو ربع دينار من 

وقد قَالَ الشافعي بأن أصل نصاب السرقَة ، أو ثالثة دراهم من الفضة، الذَّهب
                                                           

وِفي كتاب ، )٦٧٨٣(رقم ، لَم يسملعن السارق إذا : باب، البخاري ِفي كتاب الْحدود) ١(
، )٦٧٩٩(رقم . ﴾   ﴿: قول اهللا تعالَى: باب، الْحدود أيضا

والنسائي ِفي كتاب ، )١٦٨٧(رقم ، حد السرقة ونصاِبها: باب، ومسلم ِفي كتاب الْحدود
حد : باب، دودوابن ماجه ِفي كتاب الْح، )٤٨٧٣(رقم ، تعظيم السرقَة: باب، قطع السارق

 ).٧٤٣٠(، وأحمد رقم )٢٥٨٣(رقم ، السارق
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 . # قَطَع ِفي ربِع ِديناٍرجأَنَّ النِبي $: هب ِلحديث عائشةَالذَّ
فيكون ثالثة ، وذَهب آخرون إلَى أنَّ األصل ِفي نصاب السرقَة الدراهم

 قَطَع ِفي ِمجن ِقيمته ثَالثَة جأَنَّ النِبي $: بدراهم ِلحديث عبد اهللا بن عمر 
اِهمرن الفرق فيما يأِتي وس. #دبيالَى-نوبه قَالَ مالك-إن شاء اهللا تع  ، هعم نوم

 . كَما سيأِتي
نى الدرقة: الِْمجمسف، يوجديد موهو شيء من الْح . 
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]٣٧٠[       رمِن عِد اِهللا ببع نبع :$    ِبيجأَنَّ الن      هتِقيم نِفي ِمج ِفي - قَطَعو
 .# ثَالَثَةُ دراِهم-ثَمنه: لَفٍْظ

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضرقَة: منصاب الس. 
J اتدفرالْم : 
قَولُه: $ارق: أي: #قَطَعالس دي قَطَع . 

نِفي ِمج :قَهرس نبب ِمجسن ، أي بجستهو الدرقة الَِّتي كانت ي نوالِْمج
 . أو طعن الرماح أو السهام، ى ِبها ضرب السيوفيتقَ: أي، ِبها

قَولُه: هتِفي لَفٍْظ- ِقيمو :هنمكن أن يكونا لفظني : -ثَمن يالقيمة والثَّم
إنَّ القيمة هي الَِّتي تعرف غالبا عند : ويمكن أن يقَال، مختلفني علَى شيء واحد

، وقد ينقُص بناء علَى الْمماكسة، ن القيمة الْمعروفَةوأما الثَّمن فَقَد يزيد ع، الناس
 . ويتفقَان ِفي الغالب، إنهما يختلفَان أحيانا: وعلَى هذَا فَإنَّ القيمة والثمن يقَال

J اِليمى اإلجعنالْم: 
ن  قَطَع يد سارق ِفي سرقة ِمجج أنَّ النِبي بيخرب عبد اهللا بن عمر 

 . قيمته ثالثة دراهم
J ديثفقه الْح: 
يؤخذ من هذَا الْحديث الشريف أنَّ الثالثة الدراهم هي نصاب القطع : أوالً
ورواية ، وإسحاق، وأحمد، وِبهذَا قَالَ مالك، فال يقطَع ِفي أقل منها، ِفي السرقَة

 . عن الشافعي
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،  هي أصل ِفي نصاب السرقَة-وهي الفضة-م يؤخذ منه أنَّ الدراه: ثانيا
، ومالك ِفي الْموطَأ، ومسلم، رواها البخاري، وهذه الرواية رواية صحيحة

 . وابن ماجه، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، وأحمد ِفي الْمسند
اها ابن فهي ثَمانية أقوال حكَ، وأما األقوال ِفي نصاب القطع ِفي السرقة

فَكَانَ ، ِفي شرح هذَا الْحديث" اإلعالم بفَوائد عمدة األحكام"الْملقن ِفي كتابه 
 . منها القَول بأنَّ النصاب ثالثة دراهم

    أن قُلْت قببع                  : وساِلي بريال إالَّ رر بالنقد الْحقَداهم تروديإنَّ الثالثة الدعس  . 
وهذَا ، نَّ نصاب القَطع ِفي السرقَة ربع دينار من الذَّهبعلَى أ: القَول الثَّاِني

والرواية ،  قَطَع ِفي ربع دينارج اآلِتي أنَّ النِبي لمقتضى حديث عائشةَ 
تقْطَع الْيد ِفي ربِع $:  يقُولُجأنها سِمعت رسولَ اهللا : الْموجودة هنا عن عائشةَ

،  وهو قول كثري من العلَماء، وهذَا الْحديث ذَهب إليه الشافعي. #فَصاِعداِديناٍر 
والليث بن ، واألوزاعي، وعمر بن عبد العزيز، عائشة: ذَكَر ابن الْملَقن منهم

 . وإسحاق، وأبو ثور، والشافعي، سعد
وإذا قُلنا ، هبوقد ذَهب هؤالء إلَى أنَّ األصل ِفي نصاب السرقَة هو الذَّ

سواء ، فَإنَّ القطع يكُونُ ِفي ربع دينار، بأنَّ األصل ِفي نصاب السرقَة هو الذَّهب
وجعلنا الذَّهب أساسا ِفي ، فلو قُلنا ِبهذَا القَول، كَانت قيمته ثالثة دراهم أو أكثر

والدينار هو مثقال وهو ، فإنه ال يقطع إالَّ فيما قيمته ربع دينار، نصاب السرقَة
وقد ، ) جم٤,٢٣(أربعة جرامات وثالث وعشرون بالِْمائَة من الِْجرام الْخامس 
 ). ٤,٢٥(كَملَ الفُقَهاء اثنني بالِْمائة ليساوي الدينار أربع جرامات وربع 

، رقَةفإنه يعتبر بقيمة الذَّهب ِفي وقت الس، أربع جرامات وربع: وإذا قُلنا
فيضاف ، فَمثالً اآلن الِْجرام من الذَّهب يباع ِبخمسة وأربعني أو بأربعني رياالً
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، فيجب أن نضيف إليه ربع الربع. إنَّ قيمة الِْجرام أربعني: إليها ربع الربع لو قلنا
 فيكون النصاب اثنني وأربعني، )٤,٢٥(حيث إنَّ الدينار أربع جرامات وربع 

والفرق كبري بني هذَين النصابني؛ علما بأنَّ قيمة الذَّهب ، ونصف ريال سعودي
 . بل تكُون عائمة ِفي القيم الْمختلفَة، فتكون غري محددة، ترتفع وتنخفَض

وهو كَانَ ِفي ذلك ، ومن ناحية أخرى فإذا قُلنا ِبحديث عبد اهللا بن عمر
 ربع دينار؛ ألنَّ صرف الدينار ِفي ذلك -الثالثة الدراهم: أي-الزمن ربع دينار 

 ليقطع ِفي شيء أقل من النصاب الذي جوما كَانَ النِبي ، الزمن اثنا عشر درهما
 . يجب القَطع به

وكون ، أن تقدير النصاب بثالثة دراهم أضبط: -واهللا أعلم-وفيما يظهر ِلي 
عراهم مرارالداهم، وفَة الِْمقدروهي ريال إالَّ ، فيكون القَطع فيما قيمته ثالثة د

 . هذَا ما تلَخص ِلي، ربع بالنقد السعودي
أو ، أو خمسة دراهم، أما القول بأنَّ نصاب القطع ِفي السرقة عشرة دراهم

، ل أدلتها ضعيفَةفَكُل هذه األقوا، أو أربعني درهما، أو درهم واحد، درهمني
 . واهللا تعالَى أعلم، والقول ِبها أضعف

، وما هو الذي يثبت به هذَا الْحد، يبقَى معنا الكالم من أين تقطَع اليد
، وهو مفصل الكَف مع الذِّراع، فالْجمهور علَى أنَّ اليد تقطَع من مفصل الرسغ

: وقَالَت،  وخلَفَائه الراشدينجي زمن النِبي وعلَى هذَا القول جرى العمل ِف
وكذلك القول بأنها ، وقَولُهم هذَا ضعيف. إنَّ اليد تقطع من الِْمنكَب: الْخوارج

 . تقطَع من الِْمرفَق
، والِْحرز شرط عند الْجمهور، أنه ال يقطَع إالَّ ِفي اآلخذ من حرز: ثالثا

والدابة إذا كانت مربوطَة ، وكل شيء حرزه ِبحسبه، فالصندوق حرز للدراهم
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 . والْجيب حرز أيضا، فَحرزها رباطها
هلَك من لَم : أَنَّ صفْوانَ بن أُميةَ بِن خلٍَف ِقيلَ لَه$: وقد ورد ِفي الْحديث

اِجرهقَالَ. ي :فَقُلْت :ى آِتيتِلي حولَ اِهللا الَ أَِصلُ ِإلَى أَهسج ر ، تِكبفَر
زعموا أَنه هلَك من لَم ، يا رسولَ اِهللا: فَقُلْت، جفَأَتيت رسولَ اِهللا ، راِحلَِتي
اِجرهٍب: قَالَ. يها وكَّةَ، كَالَّ أَباِطِح مِإلَى أَب ِجعاَء : قَالَ. فَارِإذْ ج اِقدا را أَنمنيفَب

ِإنَّ هذَا : فَقُلْت، جفَأَتيت ِبِه النِبي ، ِرق فَأَخذَ ثَوِبي ِمن تحِت رأِسي فَأَدركْتهالسا
، لَيس هذَا أَردت، يا رسولَ اِهللا: قُلْت: قَالَ،  أَنْ يقْطَعجفَأَمر ِبِه . سرق ثَوِبي

# أَنْ تأِتيِني ِبِهفَهال قَبلَ: قَالَ. هو علَيِه صدقَةٌ
)١( . 

 كَانَ وضع رأسه عليه حرزا �فنأخذ من هذَا الْحديث أنَّ رداء صفوان 
وفتحها ، والسيارة إذا كانت مقفَلَة، ويتبين لنا أنَّ الِْحرز ِفي كُلِّ شيء ِبحسبه، له

فَأخذَها ،  مربوطَةوالدابة إذا كانت، السارق فإنه إذا أخذَها، أخذَها من حرز
 . فإنه قد أخذَها من حرز وهكَذَا، السارق من رباطها

، وتبين لنا أنَّ بعض الفُقَهاء الذين يتشددون ِفي الِْحرز أنهم مخطئون ِفي ذلك
 .  سببولَعلَّ اإلنسان يكون آِثما عندما يحاول دفع الْحد عن الْمجرم بأوهى

، أنَّ القطع ِفي السرقَة هو أن تقطع من مفصل الكَف ِفي اليد اليمنى: رابعا
 . فَإن عاد فَسرق؛ قُطعت رجله اليسرى من مفصل القَدم

                                                           

وِفي    ، )٤٨٧٩(رقم  ، الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته      :  باب، رواه النسائي ِفي كتاب قطع السارق          ) ١(
ورواه   ، )٤٨٨٤، ٤٨٨٣(رقم ، وما ال يكُون، ما يكُون حرزا: باب، كتاب قطع السارق أيضا 

،   الْحدود والدارمي ِفي كتاب ، )٤٣٩٤(رقم ، من سرق من حرز: باب، اود ِفي كتاب الْحدودأبو د
:   باب ، وابن ماجه ِفي كتاب الْحدود     ، )٢٢٩٩(رقم  ، السارق يوهب منه السرقَة بعدما سرق     : باب

 . ه األلباِني وصحح. واللفظ له  ، )١٥٣٧٧(وأحمد رقم    ، )٢٥٩٥(رقم  ، من سرق من الِْحرز 




	��א����م���  > ��������د
٧٥ 

تقْطَع الْيد : يقُول@جسِمعت رسولُ اهللا $:  قَالَتل عن عائشةَ ]٣٧١[
 .#ِفي ربِع ِديناٍر فَصاِعدا

†�Ö]<| 

 . �والقول فيه كَما سبق ِفي حديث ابن عمر 
أما ثبوت الْحد فهو يثبت باالعتراف كَما ِفي حديث صفوان بن أمية 

 . وباهللا تعالَى التوفيق، الذي شهد فيه السارق علَى نفسه بالسرقَة أو بالبينة
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شا أَهمهم شأنُ الْمخزوِميِة الَِّتي أَنَّ قُري$: ل عن عاِئشةَ ]٣٧٢[
قَترلُ اهللا     : فَقَالُوا ، سوسا رِفيه كَلِّمي نفَقَالُوا ؟جم   :        نةُ بامِه ِإالَّ أُسلَيع ِرئتجي نم

ثُم قَام !! ؟وِد اهللاأَتشفَع ِفي حد ِمن حد: فَقَالَ، فَكَلَّمه أُسامةُ. زيٍد ِحب رسوِل اهللا
طَبتفَقَالَ، فَاخ :ِلكُمقَب ِمن الَِّذين لَكا أَهمِإن : ِريفالش ِفيِهم قروا ِإذَا سم كَانهأَن
كُوهرت ،دِه الْحلَيوا ع؛ أَقَامِعيفالض ِفيِهم قرِإذَا ساهللا، و مايو ،ةُ ِبنفَاِطم تكَان لَو ت

 . #محمٍد سرقَت؛ لَقَطَعت يدها
 ِبقَطِْع جفَأَمر النِبي ، كَانت امرأَةٌ تستِعير الْمتاع وتجحده$: وِفي لَفٍْظ

 . #يِدها

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضفَاء: معود بني األشراف والضدة الْحاة ِفي إقَاماوسالْم وبجو. 
J اتدفرالْم : 

واألشهر ، ويجمع اثني عشر بطنا من العشائر، قُريش اسم للقبيلة: أَنَّ قُريشا
 . أنَّ لَقَب قُريش اسم لبِني فهر

مهمأشغلهم: أه ،قَترة الَِّتي سوميخزِني ، وعظم عليهم شأن الْمذلك أنَّ ب
يش ِفي زوم كانوا من أشراف قُرزخةماهلين الْجا ، ما؛ لكَوِنههم أَمرلَهغفَش

فطلبوا من يكَلِّم ، فرأوا أنَّ ذلك عار يلحقهم،  بقطع يدهاجوأمر النِبي ، سرقَت
 .  ظانني أنَّ الوساطَة تنفع عنده كَما تنفَع عند غريهجرسول اهللا 

ِرئتجي نى : معنجترئ"ومطي: أي" يستولَ اهللا  يسر كَلِّمإالَّ جع أن ي 
 وابن حبه؛ ألنه جوأسامة بن زيد بن حارثة هو ِحب رسول اهللا ، أسامة بن زيد
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   ﴿: ابن مواله زيد بن حارثة الذي أشار القرآن الكَريم إليه بقوله
وِحب . ]٣٧:األحزاب[ ﴾         

 . ارثة قَد ذكرنا قصته فيما مضىوزيد بن ح، ِبمعنى محبوب
ةُ$: قَولُهامأُس هوِد اهللا: فَقَالَ، فَكَلَّمدح ِمن دِفي ح فَعشة لالستفهام : #أَتمزالْه
 . اإلنكاري
قَولُه :$طَبتفَاخ قَام نيع: أي: #ثُمذَا الصاقب هوع ما لَهبيناس مالن طَبخ ،
 . وتركه عن الشريف، الْحد علَى الضعيفوهو إقَامة 
قَولُه :$ِلكُمقَب ِمن الَِّذين لَكا أَهمالك والذَّم من قبل : أي: #ِإنلَيهم الْهع أوقَع

من له : والْمراد بالشريف،  أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوهTاهللا 
  .حسب وجاه وشعبية تحميه
ِعيفالض ِفيِهم قرِإذَا سة: وعبياه وال شله وال ج بسال ح نم ووه . 

دِه الْحلَيوا عة بترك : أي: أَقَاممريا ارتكبوا من جالني ِبمبعملوه فيه غري م
 . وإقامته علَى الضعيف والوضيع، الْحد عن الشريف

 . ى الْمشهورهذَا يمني علَ: وايم اهللا
، حرف وجود لوجود" لو: "لَو أَنَّ فَاِطمةَ ِبنت محمد سرقَت؛ لَقَطَعت يدها

 . لو وجدت منها السرقَة؛ لوِجد مني القطع ليدها: أي
J اِليمى اإلجعنالْم: 

 ال يثنيه      ج  يبين أنَّ رسولَ اهللا    ، ج هذَا حديث عظيم من أحاديث الْمصطَفَى        
 ذلك شرف ال يثنيه عن     ،  علَى من استحقَّه ِبما عِملَ من السبب              Tعن تنفيذ أمر اهللا        

 أنه لو أنَّ فَاطمةَ بنت محمد جفَقَد أقسم ، وال محسوبيته، وال قَرابته، الفاعل
 . وال يمنعه عن ذلك كَونها ابنته، سرقَت؛ لقَطَع يدها
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قَام عظيموهل ، ذَا مسزم من رت فيه إالَّ األولياء واألصفياء وأولو العثبال ي
 حني رأى أنه يذبح ابنه؛ عزم علَى � فَذَاك إبراهيم خليل الرحمن ،Tاهللا 

: وبذلك أثنى اهللا عليه بقوله، ولَم يثنه شفَقَة األبوة وحنوها علَى االبن، التنفيذ
 . وفَّى ما أُِمر به: أي. ]٣٧:نجمال[ ﴾  ﴿

J ديثفقه الْح: 
يؤخذ من هذَا الْحديث ما كَانَ علَيه أهل الْجاهلية من حمية الْجاهلية : أوالً

ولكَوِنهم ال يستطيعونَ ، الَِّتي يحاولون ِبها االمتناع عن حدود اهللا لو استطاعوا
 وابن حبه ِفي ترك القطع جفَاعة من ِحب رسول اهللا فَقَد توسطُوا بالش، ذلك
 . عنها

أنَّ الناس كُلَّما كانوا ألصق بالدنيا وأنانيتها وعظَمتها الْمزعومة؛ كَانَ : ثانيا
 . ويجعلهم يمتنعونَ عن إقَامة حدود اهللا لو استطاعوا، الشيطَان ينفخ فيهم

 توسطُوا ِبِحب رسول اهللا وابن حبه أسامة بن زيد ِفي ترك ما أنهم: ثالثًا
وأنكر علَيه ،  علَى أسامة بن زيد رغم مودته لهجفَغِضب رسولُ اهللا ، أمر اهللا به

 . #أَتشفَع ِفي حد ِمن حدوِد اهللا$: قَائالً
فَطَلَب من ، وشعر بإساءته، لْخجلأحس أسامة بن زيد بالْخطَأ وا: رابعا
 .  أن يستغفر لهجرسول اهللا 
فقد قَام خطيبا ،  بتأنيب أسامة بن زيدجلَم يكتِف رسولُ اهللا : خامسا

ِريف أَنهم كَانوا ِإذَا سرق ِفيِهم الش: ِإنما أَهلَك الَِّذين ِمن قَبِلكُم$: وأطلقها صريحة
كُوهرت ،دِه الْحلَيوا ع؛ أَقَامِعيفالض ِفيِهم قرِإذَا سو# . 

  ، ج ينبغي أن نتذَكَّر حديث الزانيني اليهوِديني اللَّذَين رجمهما النِبي                :  سادسا 
 اهللا أمرهم وأنَّ، هل هو ِفي التوراة:  سألَ اليهود عن الرجمجوأنَّ رسولَ اهللا 
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 هدحلُوا جاوائهم بأن الذي ، أوالًبه؟ فَحلَمع عضا انكشف األمر؛ قَالَ له بولَم
وإذا زنى ، ولكنهم كانوا إذا زنى فيهم الضعيف رجموه، نزل ِفي التوراة الرجم
كُوهرت ريفرقَة، فيهم الشال ِفي السكَالْح ،لَى التسويد فعند ذلك اتفَقُوا ع

 .  فغضب اهللا عليهم؛Tوبدلوا أمر اهللا ، والتجبيه بدالً عن الرجم
لَو كَانت فَاِطمةُ ِبنت محمٍد ، وايم اهللا$:  بقولهجعند ذلك أقسم النِبي : سابعا

ف الْمسئُول عن إقَامة وِفي هذَا تأييس للذين يحاولون صر. #سرقَت؛ لَقَطَعت يدها
   ﴿: T؛ لكي يعلموا أنه ال نجاة للعباد إالَّ بإقَامة أمر اهللا Tحد اهللا 

             
              
 .]٦٦-٦٥:الْمائدة[ ﴾       

 مثل ليعلم به القوم الذين ولكن هذَا، فَاطمة بنت محمد حاشاها من السرقَة: ثامنا
 ج من قطع يد الْمخزومية؛ ليعلموا بذلك أنَّ رسولَ اهللا جأرادوا منع رسول اهللا 

 . ال يثنيه عن تنفيذ أمر اهللا شيٌء
   ﴿: يؤخذ منه قَطع يد السارق؛ لقول اهللا تعالَى: تاسعا

 .]٣٨:الْمائدة[ ﴾ 
البا يسرق باليمني؛ فَإنها تقطع يمينه من مفصل لكون السارق غَ: عاشرا

الكَف . 
 جزاء ِلمن يستعمل يمينه ِفي Tأنَّ هذَا الْحكم من اهللا : الْحادي عشر
 . ومن منفَعتها، ويحرم منها، أن تقطع يده اليمنى: أخذ حقُوق العباد
       ﴿: Tلنتذَكَّر قول اهللا : الثاِني عشر

 . ]٥٠-٤٩:الِْحجر[ ﴾    
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           ﴿: Tوقوله 
 .  ]٣-١:غافر[ ﴾           

ولكن الناس ، وال يظلم اهللا أحدا، فَإنَّ عذَابه أليم، فَكَما أنَّ رحمته واسعةٌ
 يظُن أنَّ اهللا ظَلَمه؛ فَمن أقيم علَيه الْحد بسبب سرقته؛ فال، أنفسهم يظلمونَ

 . وليعلم أنَّ الذي حصلَ له إنما هو بسبب جرمه وإساءته
فَمن ، وأنها حرمة عظيمة، ينبغي أنَّ نعلم حرمة حقُوق الناس: الثالث عشر

 وجاَء ِفي، سرق ماالً تافها لغريه؛ قطعت يده الَِّتي تساوي قيمتها نصف دية نفسه
مِن اقْتطَع حق امِرٍئ مسِلٍم ِبيِميِنِه؛ $:  قَالَجأنَّ رسولَ اهللا : عن أِبي أُمامةَ: الْحديث

ارالن اهللا لَه بجأَو ةَ، فَقَدنِه الْجلَيع مرحلٌ. وجر ا : فَقَالَ لَها يِسريئًا ييِإنْ كَانَ شو
#نْ قَِضيبا ِمن أَراٍكوِإ: رسولَ اهللا؟ قَالَ

)١( . 
ذَهب اإلمام أحمد إلَى أنَّ من يستعري الْمتاع ويجحده تقطع : الرابع عشر

، وخالَفَه ِفي ذلك جماهري أهل العلم، يده؛ للرواية الَِّتي وردت ِفي هذَا الْحديث
ولكن من ، س من أجل جحد العاريةوزعموا أنَّ القَطع لي، واعتربوها رواية شاذَّة

 . كَما وردت بذلك روايات، أجل وجود السرقَة
أنَّ الشفَاعة ِفي الْحدود بعد وصوِلها إلَى السلطَان ال تجوز؛ : الْخامس عشر

 ِبيجلقول النفرة فَاعتان بن أميفورداء ص قرة الذي سال،  ِفي قص رِبي فَأمجن 
                                                           

والنسائي    ، )١٣٧(رقم  ، وعيد من اقتطَع حق مسلم بيمني فَاجرة     :  باب، مسلم ِفي كتاب اإليمان  ) ١(
ومالك ِفي  ، )٥٤١٩(رقم ، القَضاء ِفي قليل الْمال وكثريه: باب، ِفي كتاب آداب القُضاة

والدارمي ِفي ، )١٤٣٥(رقم ، جي ما جاَء ِفي الِْحنث علَى منرب النِب: باب، كتاب األقضية
وابن ماجه بدل ، )٢٦٠٣(رقم ، فيمن اقتطَع مالَ امرئ مسلم بيمينه: باب، كتاب البيوع

، من حلَف علَى يمني فَاجرة ليقتطع ِبها ماالً: باب،  ِفي كتاب األحكام#سواكًا$: #قضيبا $
 ).٢٣٢٤(رقم 
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فَقَالَ . ِرداِئي صدقَةٌ علَيِه، دعه يا رسولَ اهللا$: فَقَالَ صفْوانُ بن أمية، بقطع يده
 .#هال كَانَ ذَِلك قَبلَ أَنْ تأِتيِني ِبِه: رسولُ اهللا

يؤخذ منه جواز الشفَاعة ِفي الْحدود وغريها قبل أن تصل : السادس عشر
 . فإن وصلت إليه حرم ذلك، لسلطَانإلَى ا

 الْحدود  أنَّ الشفَاعة ِفي غري     -مفهوم الْحديث     : أي -مفهوم هذَا     :  السابع عشر     
، السلطانلكن ِفي الْحدود غري جائزة إالَّ قبل بلوغ ، جائزةٌ حتى لو بلغت إلَى السلطَان

حصلت منه الْجريمة معروف بالشر وبأذية وأيضا ِفي هذه الْحالة إذا كَانَ الذي 
 . وباهللا التوفيق، الْمسلمني؛ فَإنَّ الشفَاعة ِفي مثل هذَا ال تجوز ِبحال

 

 

 

 

 

J@J@J@J@J 
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وهذَا ، باب حد الْخمر: وهي قوله، يالحظ علَى من وضع هذه الترجمة
فَمن وِجدت عنده خمر لَم يجلد ، فَإنَّ الْحد إنما هو علَى شرِبها، الكالم خطَأ

 .وأنَّ بقَاَءها عنده إدمان، ولكن يوعظ، من أجل وجودها عنده إالَّ تعزيرا
 :أورد فيه

 

 

 

 

J@J@J@J@J 
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جٍل قَد شِرب  أُِتي ِبرجأَنَّ النِبي $: �حِديثُ أَنِس بِن ماِلٍك  ]٣٧٣[
رمالْخ ،نِعيبأَر وحٍة نِريدِبج هلَدكٍْر: قَالَ، فَجو بأَب لَهفَعو ، ارشتاس رما كَانَ عفَلَم
اسٍف، النوع نِن بمحالر دبونَ: فَقَالَ عانوِد ثَمدالْح فأَخ . رمِبِه ع رفَأَم�# . 

<|†�Ö] 

J ديثموع الْحمر: وضارب الْخش دانون؟: حهل هو أربعون أو ثَم 

J اتدفرالْم : 
أَنَّ رجالً ِمن $: إالَّ أنه قد ذُِكر، لَم يعرف من هو هذَا الرجل: أُِتي برجٍل

 ِبيِد النهلَى عِة عابحاِهللاجالص دبع هملَقَّ،  كَانَ اسكَانَ يوا: باركَانَ ، ِحمو
 فَأَمر ، فَأُِتي ِبِه يوما،  قَد جلَده ِفي الشراِبجوكَانَ النِبي ، جيضِحك رسولَ اهللا 

ِلدِم، ِبِه فَجالْقَو لٌ ِمنجفَقَالَ ر :هنالْع مى ِبِه، اللَّهتؤا يم ا أَكْثَرم . ِبيجفَقَالَ الن :
#فَواِهللا ما عِلمت ِإالَّ ِإنه يِحب اهللا ورسولَه،  تلْعنوهالَ

)١( . 
رماإلسكار : الْخ دلَغَ إلَى حاب برى به كُل شمسي ، رمع وقد قَام� 

 .  ’ا. #الْخمر ما خامر الْعقْلَ$: فَقَالَ، خطيبا
، وذلك أنها تغطي العقل،  هو التغطيةوهو إما مشتق من التخمري الذي

والقول األول لعله هو األقرب؛ ، وإما مشتق من الْمخامرة الَِّتي هي الْمخالَطَة
 . لكَوِنها تغطي العقل وتمنعه من معرفة الْحقَائق

ولعله ، سواَء كَانَ أخضر أو يابسا، الْجريدةُ تطلق علَى كُلِّ عود: ِبجِريدٍة
وِفي محيط الْمدينة النبوية قد يكُون أن إطالق الْجريدة يراد ، ِفي األخضر أشهر

                                                           

 ).٦٧٨٠(رقم ، ما يكْره من لعن شارب الْخمر وأنه ليس ِبخارج: باب، البخاري ِفي كتاب الْحدود) ١(



  > �������א��������م
٨٤ 

 .به جريد النخل
قَولُه :$نِعيبأَر وحا: #نحديدا ال تلَى أنَّ األربعني تقديرل عدهذه اللفظة ت . 
 كْرٍ   $: قَولُهو بأَب لَهفَعلَى:  أي : # وى عرِبي      جهد النا كَانَ عليه األمر ِفي عج  م  . 

          اسالن ارشتاس رما كَانَ عة منهم      : أي : فَلَمورشالرأي والْم بب  ولعل، طَلَبالس 
 . وأكثروا من شرب الْخمر، أنَّ الناس لَما حصلَت لَهم النعمة؛ بطر بعضهم ِبها

وِد $: قَولُهدالْح فونَ  أَخانا : #ثَملَيهوص عنصود الْمدا الْحناد به هرالْم
وحد ، ثَمانون: وحد الِفرية، مائة جلدة: فَحد الزنا إذا كَانَ الزاِني بكرا، بالضرب

قطع اليمني من : وحد السرقَة، الرجم بالِْحجارة حتى يموت: الزاِني الْمحصن
مفصل الكَف . 

وأشار عبد الرحمن بن عوف ، إذن فَحد الفرية ثَمانون بنص الكتاب
 . فَكَانَ سنة ِفي الشارب، �فَأمر به عمر ، باعتماده
J اِليمى اإلجعنالْم: 

 ضرب شارب الْخمر ِبجريدة نحو ج أنَّ النِبي �يخرب أنس بن مالك 
فَلَما كَانَ ، جى علَى ما كَانَ عليه األمر ِفي عهد النِبي وأنَّ أبا بكر جر، أربعني

 الْخمر وكثر الوقُوع ِفي شرب   ، وفَاضت األموال   ،  وكثرت الفُتوح    ، �زمن عمر    
           رمع ارشان ما يردعهم عن ذلك؛ فَاستمعندهم من اإلي كُني لَم نة  �ِممابحالص

 فَكَأنهم رأوا الزيادة -ادة على األربعني أو االكتفاء ِبهااستشارهم ِفي الزي: أي-
الزيادة حسما لذلك التوارد علَى شرب الْخمر من كثري من الناس؛ ليكون ِفي تلك           

 . زاجر ورادع لَهم
J ديثفقه الْح: 
 �هللا وا، وهو إجماع، يؤخذ من هذَا الْحديث تحريم شرب الْخمر: أوالً
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وبين أنَّ الشيطَان حريص علَى إيقاع العبد فيما حرم ، قد حرم شربها ِفي كتابه
           ﴿: فَقَالَ تعالَى، Tاهللا 
              

 . ]٩١-٩٠:الْمائدة[ ﴾           
سواء شرب كثريا ، ب الْحد علَى شارِبهايؤخذ من هذَا الْحديث وجو: ثانيا

 . أو قَليالً
 : اختلَف أهل العلم ِفي حد شرب الْخمر: ثالثًا

وقَالَ ، وأبو ثور، وبه قَالَ داود الظاهري، فَذَهب الشافعي إلَى أنه أربعون
 . �لإلمام أن يبلغ به الثَّمانني إن رأى ذلك؛ لفعل عمر : الشافعي

ورمهة: وقَالَ الْجلدانون جمر ثَمشارب الْخ دن قَالَ بذلك. إنَّ حوِمم :
 .وابن الْمنذر، وإسحاق، وأحمد، والثوري، واألوزاعي، وأبو حنيفَة، مالك

د روايتان: قُلتمب اإلمام أحذهلَيه ِفي مع صب : والذي نذهرواية كَم
 .اية كَمذهب الْجمهور أنه ثَمانونورو، الشافعي أنه أربعون

ويجوز أن ، والسياط، والنعال، الْجلد ِفي حد الْخمر يكُونُ بالْجريد: رابعا
وأكثر ردعا ، والضرب بالسوط أوجع للمضروب، يكُونَ بعضه بالثِّياب ال كله

 . للمتربص
از مشاورة اإلمام ألهل الْحل والعقد يؤخذ من هذَا الْحديث جو: خامسا

 . من رعيته
ليس علَى اإلمام لَوم إذا تبع رأيا من اآلراء الْمعروضة ِلما رأى من : سادسا

 . الْمصلَحة ِفي العمل به
 أمر بقتل الشارب إذا عاد للشرب جقَد ورد ِفي حديث أنَّ النِبي : سابعا
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ورأوا أنه ، وأجمع من يعتد به علَى عدم العمل ِبهذَا الْحديث، مرة الرابعةِفي الْ
 كُانَ يؤتى برجل يشرب الْخمر كثريا؛ فيجلده حتى قَالَ جمنسوخ؛ ألنَّ النِبي 

رضح نم عضاهللا$: ب هنلَع# . 
 ِ:هِبرض ِبرأم فَ،انَركْس ِبجالنِبي  يِت أُمثُ$: الَ قَ� ةَيرري ه أِبحديثي وِف

 فرصا انملَ فَ،ِهِبوثَ ِبهبِرض ينا منِم و،ِهِلعن ِبهبِرض ينا منِم و،ِهِدي ِبهبِرض ينا منِمفَ
ى  لَ عاِنطَي الشنُووا عونكُ تالَ :ج اهللا ولُس رالَقَ فَ. اهللاهزخ أَها لَ م:لٌج رالَقَ
فَكَانَ ذلك ناسخا ، ولَم يقتله مع تكَرر شربه للخمر، فَسماه أخا. )١(#ميكُِخأَ

درديث الذي والَى أعلم، للحواهللا تع . 
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 ).٦٧٨١( رقم ،ارجخمر وأنه ليس ِبخ لعن شارب الْ: باب،وددحالبخاري ِفي كتاب الْ) ١(
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]٣٧٤[ لَِويياٍر الْبِن نةَ بدرأَِبي ب نولَ : � عسر ِمعس هقُولُجاهللا أَني  :
 . #الَ يجلَد فَوق عشرِة أَسواٍط ِإالَّ ِفي حد ِمن حدوِد اهللا$

<|†�Ö] 

J        ديثوع الْحوضود                 :  مدى الْحوز أن يبلغ به أدنجعزير وهل يوز؟  أو ال  ،  التجي
 .ِفي ذلك نظر
J اتدفرالْم : 

بطن من ، ازب البلوي نسبة إلَى بليعوهو خال البراء بن : أبو بردة بن نيار
 . وهو كَانَ حليفًا لألنصار، قضاعة

قَولُه :$لَدجرب الِْجلد: #الَ يلد هو ضقَال، الْجه: يلَدجلده. ج برإذا ض ،
دا ِفي تعزير أو حإم . 

 .أكثر منها: يعِني: فَوق عشرِة أَسواٍط
الْحد يطلَق ويراد به العقُوبة الْمقَدرة شرعا علَى :  اهللاإالَّ ِفي حد ِمن حدوِد

 : األمرينوقد ورد ِفي الشرع علَى   ، Tويطْلَق ويراد به محارم اهللا      ، بعض الذنوب 
 ﴿. ]٢٢٩:البقرة[ ﴾    ﴿: قوله تعالَى: فَِمن األول

 . ]١٨٧:البقرة[ ﴾   
وحد الزاِني ، وحد الفرية، الْحدود الْمقَدرة كَحد السرقَة: يوِمن الثَّاِن

 وما أشبه ذلك ، البكر

J اِليمى اإلجعنالْم: 
 ينهى أن يجلَد الْمسلم ج أنه سِمع رسولَ اهللا �يخرب أبو بردةَ بن نيار 

 . T حدود اهللا إالَّ أن يكُونَ ذلك ِفي حد من، فوق عشرة أسواط
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J ديثفقه الْح: 
 :  يؤخذُ من هذَا الْحديث●
وكَما ، النهي عن الزيادة علَى عشرة أسواط ِفي العقُوبة غري الْمقَدرة: أوالً

،  قد أشرنا أنَّ أهل العلم اختلفوا ِفي الْحد؛ فمنهم من حملَه علَى الْحدود الْمقَدرة
ال يزاد ِفي التعزير : وهو أربعون جلدة؛ قَالَ، أقل الْحدود حد الْخمر: لَومن قَا

 . وذلك أقل الْحدود، علَى تسع وثالثني جلدة
وإنما هو تأديب وتعزير؛ ، إنَّ الْحد ِفي الْخمر ليس حدا مقَدرا: ومن قَالَ

وهو ، ولكن أدنى الْحدود حد الفرية، ابولذلك جاز الضرب فيه بالنعال والثي
 . ال يزاد ِفي التعزير علَى تسعة وسبعني سوطًا: ومن قَالَ بذلك؛ قَالَ، ثَمانون

ود عشرون: وقَالَ قَومدى الْحإنَّ أدن ،دب نصف الْحضروهو أنَّ العبد ي ،
 التعزير علَى تسع ويضرب نصف األربعني عشرين جلدة؛ وإذن فال يزاد ِفي

 . عشرة جلدة
؛  T الذنب الذي يكُون فيه مخالفَة ألمر اهللا: إنَّ الْحد الْمراد به: من قَالَ: ثانيا

 .  فَهو يرى أنَّ من عزر علَى كبرية ال يزاد تعزيره علَى عشرة أسواط
ومن اقتنع برأي ، فُون ِفي ذلكوالسلَف مختل، والْمسألة خالفية كَما ترى

إالَّ أنَّ مثل ، من العلَماء الْمعتبرين الذين يجوز لَهم االجتهاد؛ ينبغي أن يعملَ عليه
 . هذَا ألصق بعمل القُضاة

 االجتهادات وصاحب،  ثاِني الْخلَفَاء الراشدين�وقد ورد أنَّ عمر بن الْخطَّاب 
رة قد ضظيمةالعلدا مائة جبيغص ة، بلدمائة ج ة ، ثُمرأراد أن يضربه ِفي الْم ثُم

ونهى ، فَسيره إلَى الكوفة. إن كنت قاتلي فَاقتلِني، يا أمري الْمؤمنني: فَقَالَ، الثالثة
، أنَّ ما كَانَ يجده ِفي رأسه قد ذَهب: عن مجالسته حتى حلف ألِبي موسى
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 . #خلِّ بينه وبين الناِس$: لَ لهفَقَا
 مع أنَّ الرجل الذي ضربه كَانَ ظاهر عمله  �فكيف يحمل عمل عمر 

ولكن بفَراسة عمر رأى أنه ، وهو أنه كَانَ يسأل عن الْمتشابه، عمالً ال ينكَر
 ! واب عن مثل هذا؟فكيف الْج، فَضربه ذلك الضرب، يريد أن يثري فتنة

 حا فَتة وسأقول ِبموبعذَا فيه شيء من الصلَى مثل هاب عوقيقة أنَّ الْجوالْح
 . وأسأل اهللا أن يسددِني ِفي ذلك، اهللا

وكأنه قد بلَغه عنه أنه كَانَ يكثر ،  من ذلك الرجل�تفَرس عمر : فَأقُولُ
ما الذاريات ذروا؟ ما الْحامالت وقرا؟ ما :  قَالَ لهفحني، السؤال عن الْمتشابه

 رمه عابا؟ فَأجسرات ياريقَالَ له،�الْج أنا عبد اهللا صبيغ: من أنت؟ قَالَ:  ثُم .
ثُم ، فَضربه. وأنا عبد اهللا عمر: وقَالَ، وحسر عن ذراعيه، فَأمر ِبجريد من نخل
ى ببه فترك حت رة، رئأملدبه مائة جرإليه فَض ادع ى برئ، ثُمتركه حت ثُم ، ثُم

 . إن كُنت قاتلي فَاقتلِني: فَقَالَ، عاد إليه فَضربه
،   قد تفَرس أنَّ هذَا الرجل ِفي نفسه شك�إنَّ عمر بن الْخطَّاب : فَأقُولُ

ورأى أنَّ ذلك ، وعا من الشكوكوأنه يريد أن يثري بتلك األسئلة حول القرآن ن
فَضربه ذلك الضرب؛ وحيث إنَّ األمر الذي اتهمه به لَم يكُن ، سيفتح باب فتنة

 . واضحا غاية الوضوح حتى يوجب قتله؛ فَضربه من أجل أن يرتدع هو وأمثاله
 يحمي أراد أن، فَّق أيضاأنَّ عمل ذلك الْخليفَة الْموفَّق عملٌ مو: والذي يظهر ِلي

 . وأرجو أنه الْحق، هذَا ما يظهر ِلي، وهذَا من توفيق اهللا ِلهذَا اإلمام، به الدين
الَ يضرب فَوق عشرِة أَسواٍط ِإالَّ ِفي حد ِمن $ جإذن فال تناِفي بني قوله 

، أى أن ِفي ذلك ِحماية للدين؛ ألنه ر� وبني فعل عمر بن الْخطَّاب .#حدوِد اهللا
 .وباهللا تعالَى التوفيق، فَكَانَ ذلك من حدود اهللا
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كانوا  والْمقصود به الْحلف؛ سمي الْحلف يمينا؛ ألنهم               ، جمع يمني    : األيمانُ    
 . إذا تحالَفُوا أخذَ كُلُّ واحد منهم بيمني صاحبه

أو صفة ، تحقيق الشيء أو تأكيده بذكر اسم اهللا تعالَى: وهي ِفي الشرع
 ".  إني لصادقواهللا: "من صفاته؛ مثال ذلك

إني ، وعزة اهللا: "كَقَول القائل: أما التمثيل للحلف ِفي صفة من صفات اهللا
 ". لصادق فيما قلته
 . فهي جمع نذر: أما النذور

أن يوجب اإلنسان علَى نفسه شيئًا لَم يجب علَيه ِبمحض  : والنذر شرعا
أو أصوم ِفي ، ن أصلي كُلَّ ليلة كذا ركعة تطَوعاهللا علَي أ: كأن يقُول، الشرع

 . كُلِّ شهر كَذَا يوما تطوعا
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يا $: جقَالَ رسولُ اهللا :  قَالَ� بِن سمرةَ )١( عن عبِد الرحمِن]٣٧٥[
، ِطيتها عن مسأَلٍَة؛ وِكلْت ِإلَيهافَِإنك ِإنْ أُع، الَ تسأَِل اِإلمارةَ، عبد الرحمِن بن سمرةَ

فَرأَيت غَيرها خيرا ، وِإذَا حلَفْت علَى يِمني، وِإنْ أُعِطيتها عن غَيِر مسأَلٍَة؛ أُِعنت علَيها
ِميِنكي نع ا؛ فَكَفِّرهِمن ،ريخ وائِْت الَِّذي هو#.  

<|†�Ö] 

Jوع اوضديث مال اإلمارة: لْحؤعن س هيأعطيها ، الن نوتعليل ذلك بأنَّ م
واألمر بالوفَاء ، ومن أعطيها عن غري مسألة أُِعني علَيها، عن مسألة وِكلَ إليها

 . والتكفري عنها إن كَانَ الوفَاُء خريا، باليمني
Jاتدفرالْم  : 

 أنَّ النفوس تحرص علَيها نهى عن ولعلم الشارع، هي الوالية: اِإلمارة
 .ذلك؛ معلِّالً ِبما تقَدم

 وأدخلك ،واستولَى علَيك الشيطَانُ    ، تِركْت ونفسك : أي: وِكلْت ِإلَيها   : معنى
 .فيما ال يجوز
 يجعله  وال،  جعلَ اهللا لَك عونا ِبمعرفَة وجهة الْحق         : أي  : أُِعنت علَيها     : ومعنى  
لَيكا عبسلتم. 

فَرأيت بعد ذلك ، علَى شيء تريد فعله أو تركه : أي: ِإذَا حلَفْت علَى يِمٍني
                                                           

صحاِبي من مسلمة ، سمرة بن حبيب بن عبد شمس العبشمي أبو سعيدعبد الرحمن بن ) ١(
ومات ِبها سنة ، ثُم سكَن البصرة، افتتح سجستان، كَانَ اسمه عبد كالل: يقَال، الفتح

 ).النجمي. (خمسني أو بعدها
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 . أنَّ عدم الوفَاء ِبها خري من الوفَاء ِبها
ِميِنكي نع مينك: أي: فَكَفِّرعن ي كَفِّرا بأن تجخرم لَ اهللا لَكعقد ج ،

خريوتأِتي الذي ه و . 
Jاِليمى اإلجعنالْم : 

 عن سؤال اإلمارة؛ معلِّالً ذلك بأنَّ جِفي هذَا الْحديث ينهى رسولُ اهللا 
وإيثارها ، خذل وترك لرغبته ِفي الدنيا: أي، من أعطيها عن مسألة؛ وِكلَ إليها

وأن  ، ها بأن يسدده ربهوأنَّ من أعطيها عن غري مسألَة؛ أعني علَي، علَى اآلخرة
الْحلف علَى شيء ال يجعله الْحالف مانعا له من فعل الْخري إذا رآه ِفي غري جهة 

 . ثُم يأِتي الذي هو خري، اليمني؛ ولذلك فَإنَّ له أن يتخلَّص من اليمني بالتكفري
Jديثفقه الْح : 
وهذا النهي يعززه ما ، ة سؤال اإلمارةيؤخذ من هذَا الْحديث كَراهي: أوالً

ِإنكُم ستحِرصونَ $:  قَالَجعن النِبي ، �ورد ِفي الْحديث الذي رواه أبو هريرةَ 
#وِبئْست الْفَاِطمةُ ، فَِنعم الْمرِضعةُ، وستكُونُ ندامةً يوم الِْقيامِة، علَى اِإلمارِة

)١( . 
 جأَقْبلْت إلَى النِبي $: قَالَ أبو موسى: وكذلك ما ورد ِفي حديث أِبي بردةَ قَالَ

نيِريعاَألش الِن ِمنجِعي رمِميِني: وي نا عمهداِري ، أَحسي نع راآلخا   ، ومفَِكاله
؟ -قَيٍسأَو يا عبد اِهللا بن  -ا تقُولُ يا أَبا موسى     م: فَقَالَ ،  يستاك  جوالنِبي  ، سأَلَ الْعملَ 

وما شعرت ، ما أَطْلَعاِني علَى ما ِفي أَنفُِسِهما، والَِّذي بعثَك ِبالْحق: فَقُلْت: قَالَ
                                                           

، )٧١٤٨(رقم ، مارةما يكره من الِْحرص علَى اإل: باب، رواه البخاري ِفي كتاب األحكام) ١(
 ورواه  ،)٤٢١١(رقم  ،  ما يكْره من الِْحرص علَى اإلمارة       : باب  ، ورواه النسائي ِفي كتاب البيعة       
، وابن حبان )٥٣٨٥(رقم ، النهي عن مسألة اإلمارة: باب، أيضا ِفي كتاب آداب القُضاة

 ).٤٤٨٢(برقم 
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 - شفَِتِه وقَد قَلَصتوكَأَني أَنظُر إلَى ِسواِكِه تحت-قَالَ . أَنهما يطْلُباِن الْعملَ
أَو  - ولَِكِن اذْهب أَنت يا أَبا موسى، نستعِملُ علَى عمِلنا من أَراده -أَو ال- لَن: فَقَالَ

#...فَبعثَه علَى الْيمِن . -يا عبد اِهللا بن قَيٍس
 .  الْحديث)١(

 ِبيلَ أبا : أي- جفأرسله النلَى اليمنأرسا عى أمريوسلَى  ، -ملَّ ذلك عفَد
أنَّ طَلْب اإلمارة والوالية مكْروه؛ ِلما يترتب علَى ذلك من ِخذالَِن اهللا للعبد إن 

 . طَلَب الوالية
وأشار عليه ، إذا علم الْمسئُول عن شخص بأنه مستحق لتلك الوالية: ثانيا

وشعر الْمولَّى من نفسه ،  السلطَان أن يوليه ذلك العملفَأراد، بذلك من ال يتهم
ولَم يكُن علَى الساحة من هو خري منه؛ ففي هذه الْحالة ينبغي له أن ، بالكفاية

ويستأنس ِلهذَا بقول ، وعدم تسرع إلَى اإلجابة، يقبلَها بعد استخارة واستشارة
 . ]٥٥:يوسف[ ﴾      ﴿: �يوسف 

أنَّ من تولَّى القَضاء أو الواليات الكبرية يجب عليه أن يكثر من : ثالثًا
 Tوهو حري إن فعل ذلك أن اهللا ،  أن يعينه ويسددهTالتضرع بني يدي اهللا 

 . سيسدده ويعينه
 الواليات الكبرية الَِّتي  إلَى-واهللا أعلم-النهي عن طلب اإلمارة يتجه : رابعا

أما ، والَِّتي يكُونُ فيها سلطَة يتسلَّطُ ِبها الواِلي، يكُونُ فيها واليا علَى جملَة أشياء
                                                           

)١ (درتالبخاري ِفي كتاب استتابة الْم اهواندين وقتاِلهمرعة : باب، ين والْمدرترتد والْمكم الْمح
النهي عن طَلَب اإلمارة : باب، ورواه مسلم ِفي كتاب اإلمارة، )٦٩٢٣(رقم ، واستتابتهم

هل يستاك اإلمام : باب، والنسائي ِفي كتاب الطَّهارة، )١٦٥٢(رقم ، والِْحرص عليها
رقم ، الْحكم فيمن ارتد: باب، ورواه أبو داود ِفي كتاب الْحدود، )٤(رقم ، ِبحضرة رعيته

)٤٣٥٤.( 
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ويطْلَب القيام ِبها من أجل سداد ثغرة من الثغرات ، الوظائف الصغرية الَِّتي تطلب
 .   طلبها الواليات الْمرموقَة الَِّتي نِهي عن        يحتاج إليها ِفي العمل؛ فهذه ال تكون من           

فَرأَيت غَيرها خيرا ِمنها؛ فَكَفِّر عن ، وِإذَا حلَفْت علَى يِمني$: قَولُه: خامسا
ِميِنكي ،ريخ وائِْت الَِّذي همني أالَّ يفعل .#ولَى يع لَفح نذَا أنَّ مذ من هؤخي 
أو فعل ما ، ولكنه رأى الْخري ِفي ترك ما حلَف علَى فعله،  أن يفعلَ كذاأو، كذا

وإتيان ، حلَف على تركه؛ فإنه يشرع له التخلص من تلك اليمني بالتكفري عنها
 . الذي هو خري
 ؟ هل يجوز التكفري قبل الِْحنث: اختلَف أهل العلم: سادسا

وإلَى ج قَوم بطلقًافَذَهلقن، ازه مر من : قَالَ ابن الْمشة عوبه قَالَ أربع
، والثوري، واألوزاعي، والشافعي، ومالك، وجماعات من التابعني، الصحابة

واستثنى الشافعي التكفري ، يستحب كَونها بعد الِْحنث: لكن قَالُوا، والْجمهور
فال يجوز تقديمها قبل ، نث؛ ألنه عبادة بدنيةال يجوز قبل الِْح: فَقَالَ، بالصوم

 . وقتها كَالصالة
وأشهب من الْمالكية بعدم جواز تقديمها علَى ، وقَالَ أبو حنيفة وأصحابه

 . الِْحنث مطلقًا
 : أما األدلة فَقَد جاَءت كَما يلي: سابعا
$ِميِنكي نع ائِْت الَِّذ، فَكَفِّروريخ وي ه#.  

 .#وكَفِّر عن يِميِنك ،وائِْت الَِّذي هو خير$: الرواية الثانية
  .#ثُم ائِْت الَِّذي هو خير، فَكَفِّر عن يِميِنك $:الرواية الثالثة

: لهوهذه الرواية األخرية دالَّة علَى جواز تقديم التكفري علَى الِْحنث؛ لقو
$ِميِنكي نع فَكَفِّر ،ريخ وائِْت الَِّذي هور.#ومهوهي دليل الْج  . 
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 ، يستحملونهجحينما جاُءوا إلَى النِبي : وهناك مسألة أخرى ِفي حديث أِبي موسى
،   علَيه فَحلَف أالّ يحملهم؛ ألنه ال يجد ما يحملهم          ، ولَم يكُن عنده شيٌء من اإلبل      

وأعطَاهم ست قالئص غُر ، فأرسل إليهم يدعوهم، جاءت إبل من إبل الصدقَةفَ
الَ نِصيب خيرا؛ ، واِهللا$: فَلَما خرجوا من عنده؛ قَالَ أبو موسى ألصحابه، الذرى

ِإني الَ أَحِلف ، اِهللاو: فَقَالَ، فَرجعوا وأَخبروه. فَقَِد استغفَلْنا رسولَ اهللا عن يِميِنِه
. #وأَتيت الَِّذي هو خير، فَأَرى غَيرها خيرا ِمنها؛ ِإالَّ كَفَّرت عن يِميِني، علَى يِمٍني

 . ويحتمل أنه أرسل إليهم قبل التكفري
 . ِحنثأنَّ العزم علَى الِْحنث ِبمنزلَة الْ: وعلَى هذَا فالذي يترجح عندي

 حلَف أالَّ يحملهم ِفي حالَة كونه ال يجد ما جأنَّ النِبي : توضيحه
، فَلَما وجد بوجود إبل الصدقَة؛ عند ذلك عزم علَى الِْحنث، يحملهم علَيه

 . وهذَا هو القول الصواب ِفي نظري، وأرسل إليهم فَحملَهم
 ؟ ما معنى الِْحنث: ثامنا

،  -مخالَفَة جهة اليمني: أي-هو وقُوع خالف ما حلَف عليه : الِْحنث
ولَعلَّه قد كَفَّر قبل أن يرسل ، وأرسل إليهم فَحملَهم، فحينما حلَف أالَّ يحملهم

فإنه ، اإلثْم: ومعنى الِْحنث، إنَّ الِْحنثَ هو مخالفة اليمني: ومن هنا نقول، إليهم
 . والْخروج من اإلثْم بالتكفري عن اليمني، لَف يمينه من غري أن يكَفِّر أِثمإذا خا

 ؟ ما هي كَفَّارة اليمني: تاسعا
 : كَفَّارة اليمني أربعة أمور

     ﴿: وهي الْمذكُورة ِفي قوله تعالَى: ثالثة منها مرتبة
             
 وهو  باألسهل T فَبدأ اهللا    .] ٨٩:لْمائدة   ا [ ﴾      
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ثُم أتبعه ِبما هو أعلى وأصعب وهو كسوة الْمساكني ، إطعام عشرة مساكني
 . ثُم أتبعه بعتق الرقَبة، العشرة

 ﴾          ﴿ثُم قَالَ 
 عند عدم وجود الثالث ويكفر به، فَجعلَ الصيام مرتبا بعد الثالثة. ]٨٩:الْمائدة[

 . وباهللا التوفيق، الْمذكُورة
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]٣٧٦[  ِريعى اَألشوسأَِبي م نولُ اهللا:  قَالَ�عسي واهللا$: قَالَ رِإنْ  - ِإن
 .# وتحلَّلْتها،ي هو خير   فَأَرى غَيرها خيرا ِمنها؛ ِإالَّ أَتيت الَّذِ           ،  الَ أَحِلف علَى يِمنيٍ      -شاَء اهللا   

<|†�Ö] 

Jديثوع الْحوضوع عن االستمرار فيها، أفضلية تكفري اليمني:  مجوالر. 
Jاتدفرالْم  : 
ِمٍني$: قَولُهلَى يع ِلفلف هو اليمني. #الَ أَحبالْح ودقصا أراد، الْممال : وإن

 .  خريا منها؛ إالَّ أتيت الذي هو خريفأرى غَريها، أحلف علَى شيء يمينا
ا$: قَولُهها ِمنريا من االستمرار فيها: أي: #خحنيث ، خريلَى تيث أعزم عِبح

 . وتحلُّلي من اليمني؛ لكي آِتي الذي هو خري، نفسي
 :الْمعنى اإلجماِلي

 ِبيمنيجأنَّ النلَى يع لَفأى أنَّ ،  أخرب عن نفسه بأنه إذا حبعد ذلك ر ثُم
وأتى الذي ، الْخري ِفي عدم االستمرار علَيها تركَها بترك ما حلَف عليه وكَفَّرها

 . هو خري
 :فقه الْحديث

أنَّ هذَا الْحديث قد ورد علَى سبب كَما تقَدم ِفي شرح الْحديث قبل : أوالً
 يستحِملُونه     هو وجماعة معه    ج أتى إلَى النِبي     �عري  وهو أنَّ أبا موسى األش      ،  هذَا 
والَ أَِجد ما أَحِملُكُم ، الَ أَحِملُكُم، واِهللا$: فَقَالَ، -يطلبون منه أن يحملهم: أي-

فأعطاهم ، فَذَهبوا وبعد أن ذَهبوا أرسل ِفي أثرهم حني أتته إبل الصدقَة. #علَيِه
، جمع ذُروة: والذُّرى-ذُكر ِفي صفتها أنها غُر الذُّرى ، خمسست قالئص أو 
 .  فَحملَهم علَيها-وهي سنام البعري
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واهللا ال :  قُلت ألصحاِبيجفَلَما خرجنا من عند النِبي : قَالَ أبو موسى
يا : فقلنا، جِبي فَرجعنا إلَى الن. فقد استغفلنا رسولَ اهللا يمينه، نصيب خريا
، ثُم أرسلت ِفي أثرنا وحملتنا، فَحلَفْت أالَّ تحملنا، أوالًإنا جئناك ، رسولَ اهللا

، وقد استغفلنا رسولَ اهللا يمينه، واهللا ال نفلح: فَلَما خرجنا قُلت ألصحاِبي
 الْحديث الْموجود جهللا فَقَالَ رسولُ ا، أو كَما قَالَ أبو موسى، فَرجعنا إليك

 . الْحديث# ...الَ أَحِلف علَى يِمٍني -ِإنْ شاَء اهللا-ِإني واِهللا $: هنا
، يؤخذ منه أنَّ الْحلف علَى الشيء ال يعتبر شيئًا مانعا ال يجوز خالفه: ثانيا

ثُم تتحلَّل ،  خريوتأِتي الذي هو، بل يجوز أن تعزم علَى الِْحنث فتحنث نفسك
 . ثُم تأِتي الذي هو خري، أو تكَفِّر يمينك، يمينك

بعد اليمني إذا كَانَ  . #ِإنْ شاَء اهللا$: يؤخذ منه جواز التأكيد بقوله: ثالثًا
ويجوز االستثناء باليمني بقصد ، وإنه ِفي هذه الْحالة ال يرفع حكم اليمني، للتبرك

وسيأِتي بحث االستثناء ، ولكن بشرط أن يكُونَ االستثناء متصالً، مهاإبطال حك
 . ِفي الْحديث بعده

وقد . #وتحلَّلْتها$: أنه يجوز التحلل من اليمني بعمل الكَفَّارة؛ لقوله: رابعا
قبل ِفي جواز الِْحنث : أي-خالَف ِفي ذلك بعض أهل العلم ِفي هذه الْمسألة 

قَالَ بعدم جواز التكفري قبل الِْحنث؛ ألن : وبذلك قَالَ أبو حنيفة، أي، -التكفري
 . الِْحنث هو السبب وال يتقدم السبب على الْمسبب
إنَّ القَولَ الصحيح : وقد قُلنا، والقول األول أصح لورود الْحديث بذلك

لل اليمني بالكَفَّارحاز الِْحنث قبل تولَى ذلك، ةجع مزإذا ع ووبقيت ، فَه
الكَفَّارة : وقد ترجم البخاري علَى باب، الكَفَّارة؛ فحينئذ يجب عليه أن يؤديها

 .وباهللا التوفيق، قبل الِْحنث وبعده
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ِإنَّ اهللا ينهاكُم  $: جقَالَ رسولُ اهللا :  قَالَ�عن عمر بِن الْخطَّاِب  ]٣٧٧[
 . #نْ تحِلفُوا ِبآباِئكُمأَ

 . #من كَانَ حاِلفًا؛ فَلْيحِلف ِباِهللا أَو ِليصمت$: وِفي ِروايٍة ِلمسِلٍم
رمٍة قَالَ عايِفي ِروولَ اهللا $: وسر تِمعذُ سنا مِبه لَفْتا حاِهللا ما جوذَاِكر 

 .اِكيا عن غَيِري أنه حلف ِبهاما حلَفْت ح: يعِني. #والَ آِثرا

<|†�Ö] 

Jديثوع الْحوضلف بغري اهللا كاآلباء وغريهم:  مم الْححريت. 
Jاتدفرالْم  : 

تمصِلي باهللا أَو ِلفحاِلفًا فَلْيكَانَ ح نعِني: مليسكت: ي . 
لُها$: قَوالَ آِثرا وبغري ا: أي : #ذَاِكر لَفْتا حامدمعتا ذلك ، هللا موال حاكي
 . عن غريي
Jاِليمى اإلجعنالْم : 

ورأس : فَقَالَ،  وهو يحلف بأبيه� عمر بن الْخطَّاب جسِمع رسولُ اهللا 
 .#ِإنَّ اهللا ينهاكُم أَنْ تحِلفُوا ِبآباِئكُم$:  رافعا صوتهجفَناداهم النِبي . أِبي

Jديث فقه الْح: 
وأنه ال يجوز ألحد ، Tيؤخذ من الْحديث تحريم الْحلف بغري اهللا : أوالً

 . أن يحلف بغري اهللا
 ؟  وهل النهي هنا يقتضي التحريم أو الكَراهة●

 . -كَراهة التنزيه: أي-صرح بعض القُدماء بالكَراهة 
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 أخرب أنَّ اهللا جيؤخذ التحريم من كونه و، أنَّ ذلك محرم: والقول الصحيح
 .  عن شيء نهيا معزوما علَيه إالَّ وهو محرمTوال ينهى اهللا ، نهى عن ذلك
 ناداهم رافعا صوته  جأنَّ النِبي : وِمما يستفَاد منه تأكيد التحريم: ثانيا

فَمن كَانَ حاِلفًا؛ فَلْيحِلف ِباِهللا ، نهاكُم أَنْ تحِلفُوا ِبآباِئكُمإنَّ اهللا ي، يأَيها الناس$: بقوله
تمصلَي أَو# . 
 Tوال ينبغي أن يعظَّم مع اهللا ، يؤخذُ منه أنَّ الْحلف بالْمخلوق تعظيم له: ثالثًا

دأح . 
وال يتجرُءونَ  ،  علَى الْحلف باهللابلَغِني أنَّ أقواما من الناس يتجرُءونَ: رابعا

وطُِلب منه يمني البراَءة؛ حلَف علَى ، فَإذَا اتِهم أحدهم بشيء، علَى الْحلف بغريه
، ورفَض الْحلف به، أبى وتلعثم. احِلف بالوِلي الفُالِني: وإذا ِقيلَ له، ذلك باهللا

أو أكثر من ، ؛ ألنَّ من عظَّم غري اهللا كتعظيم اهللاوهذَا كُفْر يخرج من الِْملَّة
 . ذلك؛ فَإنَّ عملَه هذَا يخرجه من الِْملَّة

،  اإلسالمالْحلف بغري اهللا يعتبر من الشرك األصغر الذي ال يخرج من           : خامسا 
ج ونَ بالنِبيويحلفُ، )١(بدليل أنَّ الْمسلمني كانوا ِفي أول اإلسالم يحلفُون بالكعبة

)٢( ،
فَلَو كَانَ الْحلف بغري اهللا يعد ، ثُم إنَّ اهللا حرم علَيهم ذلك، )٣(ويحلفُون بآبائهم

                                                           

، )١٥٣٥(رقم ، من حلَف بغري اهللا فقد أشرك: باب، الترمذي ِفي كتاب النذُور واأليماِن) ١(
ي  أبو داود ِف، )٣٧٧٣(رقم ، الْحلف بالكَعبة: باب، والنسائي ِفي كتاب األيمان والنذور

 .وصححه األلباِني، )٣٢٥١(رقم ، كتاب األيمان والنذُور
، )٢١١٧(رقم ،  الَِّتي كَانَ يحلف ِبهاجيِمني رسول اهللا : باب، سنن ابن ماجه ِفي كتاب الكَفَّارات) ٢(

، )٣٧٧٣(رقم ، الْحلف بالكَعبة: باب، النسائي ِفي كتاب األيمان والنذُور، حسن صحيح
 ).٣٢٤٧، ٢٥٦١، ١٩٦٤، ١٨٣٩(وأحمد برقم 

وِفي كتاب األيمان ، )٣٨٣٦(رقم ، أيام الْجاهلية: باب، البخاري ِفي كتاب الْمناقب) ٣(
= 
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، من الشرك األكرب الْمخرج من اإلسالم؛ لَم يفعله الْمسلمون ِفي أول إسالمهم
 . وذلك دليل أنه من الشرك األصغر

جلَّ  -ِإنَّ اهللا $: جقَالَ رسولُ اهللا :  قَالَ�ةَ عن أِبي هرير، وِفي الْحديث
هِذكْر- ضاَألر الَهِرج قَترم ِديٍك قَد نثَ عدأَِذنَ ِلي أَنْ أُح ، تحت ثِْنيم قُهنعو
 ذَِلك ِمن حلَف ِبي ما عِلم: فَيرد علَيِه. سبحانك ما أَعظَمك ربنا: وهو يقُولُ، الْعرِش
#كَاِذبا

)١(. 
 شركًا وبني جعل بعض أنواعه     ، ال تناِفي بني كونه من الشرك األصغر      : سادسا 

فَإنما حِكم علَى ذلك النوع بأنه شرك أكرب مخرج من ، أكرب مخرجا من الِْملَّة
 . Tعظيمه هللا الِْملَّة؛ ألنَّ الْحالَف عظَّم فيه الْمخلوق أكثر من ت

 فَما حلَفْت ِبها بعد ذَِلك ذَاِكرا$: �يؤخذ من قول عمر بن الْخطَّاب : سابعا 
 كانوا وقَّافني عند -رضوان اهللا عليهم-وذلك يدل علَى أنَّ الصحابة . #والَ آِثرا

، يى عمق إيماِنهم وذلك دليل علَ، ممتثلني لَها فعالً وتركًا، األوامر والنواهي
 . وباهللا التوفيق، ولعنة اهللا علَى من سبهم وتنقَّصهم
                                                           

= 

: باب، وِفي كتاب التوحيد، )١٦٤٨، ١٦٤٦(رقم ، ال تحلفوا بآبائكم: باب، والنذُور
: باب، ومسلم ِفي كتاب األيمان، )٧٤٠١(م رق، السؤال بأسماء اهللا تعالَى واالستعاذة ِبها

يمني : باب، وابن ماجه ِفي كتاب الكَفَّارات، )١٦٤٦(رقم ، النهي عن الْحلف بغري اهللا
، والنسائي ِفي كتاب األيمان والنذُور، )٢١٠١(رقم ،  الَِّتي كَانَ يحلف ِبهاجرسول اهللا 

وأبو داود ِفي ، )٣٧٧٤، ٣٧٦٩، ٣٧٦٤(رقم ،  تعالَىالتشديد ِفي الْحلف بغري اهللا: باب
 ).٣٢٤٨(رقم ، كتاب األيمان والنذُور

صحيح الترغيب ، وصححه األلباِني ِفي )٧٣٢٤(أخرجه الطرباِني ِفي الْمعجم األوسط برقم ) ١(
وصحيح الْجامع ، )١٥٠(رقم ، وِفي سلسلة األحاديث الصحيحة، )١٨٣٩(والترهيب رقم 

١٧١٤(رقم ، غريالص.( 
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  علَيِهما  -قَالَ سلَيمانُ بن داود     $:  قَالَجعِن النِبي  ، � عن أَِبي هريرةَ ]٣٧٨[
المأَةًٍ: -السرام نِعيبلَى سلَةَ عاللَّي َألطُوفَن ، ِلدِبيِل تقَاِتلُ ِفي سا يغُالَم نهأٍَة ِمنركُلُّ ام
،   فَلَم تِلد ِمنهن ِإالَّ امرأَةٌ واِحدةٌ ِنصف ِإنساٍن، فَلَم يقُلْ. ِإنْ شاَء اهللا : قُلْ: فَِقيلَ لَه. اِهللا
 . #وكَانَ ذَِلك دركًا ِلحاجِتهِ  ، ثْلَم يحن . ِإنْ شاَء اهللا: لَو قَالَ :جفَقَالَ رسولُ اهللا : قَالَ

قَولُه :$اَء اهللا: قُلْ: ِقيلَ لَهِني. #ِإنْ شعي :لَكالْم قَالَ لَه . 

<|†�Ö] 

Jديثوع الْحوضاالستثناء ِفي اليمني:  م. 
Jاتدفرالْم  : 

 داود نانُ بملَيس-الما السِهملَيع- :ِبين ووأبوه ،  هِبيى ، نوسوكَانَ بعد م
  أما ترجمة سلَيمان فَمن أرادها          ، وقبل عيسى ِبحوالَي تسعمائة سنة            ،  ِبحوالَي ألف سنة    

رِحمه  -البن كثري " البداية والنهاية"ففي كتاب ، وكذلك ترجمة أبيه، مبسوطَة
 . ترجمة لكُلٍّ منهما-اهللا

َألطُو$: قَولُهم" الالم: "#فَنأي، الم قَس :واهللا ألطُوفَن. 
أَةً$: قَولُهرام نِعيبأَةً$: وِفي رواية: #سرام نِعية. #ِتسايأَةً$: وِفي رورام نيِست# .

 . كُل هذه الروايات صحيحة
ِبيِل$: قَولُهقَاِتلُ ِفي سا يغُالَم نهأٍَة ِمنركُلُّ ام ِلدا يعتقده : # اهللاتمذَا إخبار عه

ذلك النِبي؛ إذ يعتقد ويقصد بالزواج ومجامعة النساء تكثري األوالد؛ ليجاهدوا 
 . أهل الكُفر الذين كانوا ِفي ذلك الزمن

اَء اهللا: قُلْ: فَِقيلَ لَهان: ِإنْ شلَيماهللا س ِبيلَك لنذَا تذكري من الْمه . 



  > ��������د��������א����م
١٠٣ 

قُلْفَلَمعِني:  يي :ِسيوقد أنساه اهللا ، أنه نTر؛ ليتم فيه القَد . 
ِبِهن أي: فَطَاف :نعهامج. 

ِإنْ  : لَو قَالَ: ج فَقَالَ رسولُ اهللا، فَلَم تِلد ِمنهن ِإالَّ امرأَةٌ واِحدةٌ ِنصف ِإنساٍن$
 . #ركًا ِلحاجِتِهوكَانَ ذَِلك د. لَم يحنثْ. شاَء اهللا

ِتِه$: قَولُهاجكًا ِلحرا: أي: #داكها ِفي إدرببكَانَ س. 
Jاِليمى اإلجعنالْم : 

إما أن - قَالَ ِلجليسه �هو أنَّ سلَيمان : الْمعنى اإلجماِلي ِلهذَا الْحديث
أخرب -لليلة علَى سبعني امرأة ألطُوفَن ا: -وإما أن يكُونَ وزيرا له، يكُونَ الْملَك

: فقيل له.  تلد كُلُّ امرأة منهن غُالما يقَاتل ِفي سبيل اهللا-أنه سيجامعهن جميعا
  : أي-فَطَاف ِبِهن  ، فَلَم يقُلْ، أن جليسه ذلك ذَكَّره باالستثناء    : أي . إن شاَء اهللا : قُلْ

،  إنسان فلم تلد منهن إالَّ امرأة واحدة نصف -لهنوجامعهن ك ، دار علَيهن جميعا 
 . أو شق إنسان

ولكَانَ  ، لَما حنثَ ِفي يمينه. إن شاَء اهللا:  أنه لو قَالَجوقد أخرب النِبي 
 . ذلك سببا إلدراك حاجته

Jديثفقه الْح : 
 �سلَيمان  يؤخذ من هذَا الْحديث عمل الْمباح لغرض ديِني؛ إذ إنَّ    : أوالً

قَصد بدورانه علَى هذه العدة من النساء؛ قَصد بذلك أنه يكُونُ سببا ِفي وجود 
 .أو ِفي وجود األوالد الذين يجاهدونَ ِفي سبيل اهللا وتكثريهم، الولَد

 �ان يؤخذ منه ما كَانَ عليه األنبياء من علُو الْمقَاصد؛ إذ إنَّ سلَيم: ثانيا
وإنما أراد ذلك من أجل الِْجهاد ِفي سبيل ، لَم يِرد وجود األوالد من أجل الدنيا

 . اهللا
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أنه يجوز للمسلم التحدث ِبِمثل هذَا الذي يكُون فيه إجمال إذا كَانَ : ثالثًا
ما ِفي حديث   كَجوقد قَالَ النِبي ، أما بدون حاجة فإنه ال يجوز، ِلحاجة

، والرجال والنساُء قُعود ِعنده، جأسماء ِبنِت يِزيد أنها كَانت عند رسوِل اهللا 
فَأَرم . ولَعلَّ امرأَةً تخِبر ِبما فَعلَت مع زوِجها، لَعلَّ رجالً يقُولُ ما يفْعلُ ِبأَهِلِه$: فَقَالَ
مالْقَو .ولَ اهللا: فَقُلْتسا راهللا يِإي و ،قُلْنلَي نهلُونَ، ِإنفْعلَي مهِإنفَال : قَالَ!! و
#والناس ينظُرونَ، فَِإنما ذَِلك ِمثْلُ شيطَاٍن لَِقي شيطَانةً ِفي طَِريٍق فَغِشيها، تفْعلُوا

)١( . 
أنَّ الْمسلم إذا أراد أمرا ولو كَانَ األمر خريا؛ يؤخذ من هذَا الْحديث : رابعا

وأنَّ كُلَّ شيء ال يتم إالَّ ، تأدبا مع اهللاأوالً؛ إن شاَء اهللا : فإنه ينبغي له أن يقُولَ
     ﴿: ج قد قَالَ ِفي كتابه مؤدبا نبيه �واهللا ، ِبمشيئَته 
 . ]٢٤-٢٣:الكهف[ ﴾      

ِبي : اوثانيا؛ ألنَّ النهريدة الَِّتي ياجِفي إدراك الْح ببجإنَّ االستثناء س 
 . #وكَانَ ذَِلك دركًا ِلحاجِتِه، لَم يحنثْ. ِإنْ شاَء اهللا: لَو قَالَ$: قَالَ

وبعد ، وبعد الطالق، اختلَف أهل العلم ِفي االستثناء بعد اليمني: خامسا
 ؟  فقطأم أنه ال يرفَع إالَّ حكم اليمني           ، ويرفع حكم ما سبقَه ِفي كُلِّ ذلك            ،  وز هل يج   :العتق  

أما إذا استثنى ِفي الطَّالق والعتق وغري ": شرح العمدة"قَالَ ابن الْملقن ِفي 
،  - اهللا إن شاءَ  -أو أنت حر     ،  -إن شاَء اهللا    -أنت طالق     :  ذلك سوى اليمني باهللا؛ فَقَالَ         

، وما أشبه ذلك؛ فَمذهب الشافعي. -إن شاَء اهللا- علَي كَظَهِر أمي أو أنت
كَما أجمعوا علَيها ِفي ، صحة االستثناء ِفي جميع ذلك: وأِبي ثور، والكوفيني

                                                           

، ما يكْره من ذكر الرجل ما يكُون من إصابته أهله: باب، رواه أبو داود ِفي كتاب النكَاح) ١(
حسن، انظر صحيح : وقال األلباِني، )٢٨١٣٥(رواه اإلمام أحمد برقم ، )٢١٧٤(رقم 

 .)٣١٥٣(، والسلسلة الصحيحة برقم )٤٠٠٨، ٧٠٣٧(الْجامع رقم 
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، إقرارهوال ، وال نذره  ، وال ينعقد ِظهاره     ، وال عتق  ، فال يحنث ِفي طالق  ، اليمني باهللا    
 . إن شاَء اهللا: ري ذلك ِمما يتصل به قولوال غ

ال يصح االستثناء ِفي شيء من هذَا إالَّ باليمني باهللا : واألوزاعي، وقَالَ مالك
 . تعالَى

 . وِفي العتق والطالق خاصة، يصح فيها: وقَالَ الْحسن
وإيقاعه ، الَىفَرق مالك بني الطالق واليمني باهللا تع: وقَالَ الشيخ تقي الدين

  .’ ا" الطالق ِبِخالف اليمني باهللا؛ ألنَّ الطالق حكْم قد شاَءه اهللا تعالَى مشكل جدا                  
القول الصحيح ِفي االستثناء أنه يشترط فيه أن يكُونَ متصالً : سادسا

تثنى؛ فإنه ثُم بعد ذلك اس، أو أخذَ ِفي كالٍم غريه، إالَّ إذا طَالَ الفَصلُ، بالكالم
 . ال يتم االستثناء ِبهذه الصفَة

 جوينعقد االستثناء إذا كَانَ متصالً بالكالم بدون فاصل؛ دليله أنَّ النِبي 
وال تلْتقَطُ لُقَطَتها ِإالَّ ، وال ينفَّر صيدها، وال يعضد شجرها، الَ يختلَى خالها$: لَما ذكر

عٍفِلمر .اسبولَ اِهللا: فقَالَ الْعسا را، يوِرنقُبا واغَِتنِلص ِإال : فَقَالَ. ِإال اِإلذِْخر
اِإلذِْخر#

)١( . 
                                                           

: باب، وِفي كتاب الْجنائز، )١١٢(رقم ، كتابة العلم: باب، رواه البخاري ِفي كتاب العلم) ١(
، ال ينفَّر صيد الْحرم: باب، وِفي كتاب الْحج، )١٣٤٩(رقم ، اإلذخر والْحشيش ِفي القرب

  ، وِفي كتاب البيوع    ،  )١٨٣٤(رقم  ،  ال يحل القتال ِبمكَّة   : باب ، وِفي كتاب الْحج    ، )١٨٣٣( رقم 
كيف تعرف لُقَطَة أهل : باب، وِفي كتاب اللقطة، )٢٠٩٠(رقم ، ما قيل ِفي الصواع: باب
، )٣١٨٩(رقم ، إثْم الغادر للرب والفاجر: باب، وِفي كتاب الِْجزية، )٢٤٣٤(رقم ، مكَّة

 ورواه مسلم ِفي ، )٦٨٨٠(رقم ، ظَرينمن قُِتلَ له قتيل فهو ِبخري الن: باب، وِفي كتاب الديات
جا: باب، كتاب الْحا ولُقَطتهرهجا وشالهكَّة وصيدها وخم محري١٣٥٥، ١٣٥٣(رقم ، ت(، 

جاسك الْحنالنسائي ِفي كتاب م اهوكَّة: باب، ورة مرمالنهي : وِفي باب، )٢٨٧٤(رقم ، ح
= 
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وِفي هذَا ، يؤخذ منه أنَّ األنبياء والرسل منحهم اهللا طَاقَة بشرية عالية: سابعا
أو تسعني - طَاف علَى سبعني امرأة �انَ  أخرب أنَّ سلَيمجالْحديث أنَّ النِبي 

،  طَاف علَى نسائه التسع ليلة بات بذي الْحلَيفَةجوالنِبي ،  ِفي تلك الليلة-امرأة
 . طَاقَة قَوية ِفي الِْجماع Tوِفي هذَا دليل علَى أنَّ األنبياء منحهم اهللا 

فقد ، لفاظ الَِّتي ال يكُون فيها بشاعةيؤخذ منه التأدب باستعمال األ: ثامنا
فَكَانَ ِفي استعماله ِبهذَا ، "ألجاِمعن: "ولَم يقُل. #َألطُوفَن اللَّيلَةَ$: قَالَ سلَيمانُ

 . وباهللا التوفيق، اللفظ تعبري حسن
 

 

 

J@J@J@J@J 

                                                           

= 

تحريم : باب، ورواه أبو داود ِفي كتاب مناسك الْحج، )٢٨٩٢(رقم ، أن ينفَّر صيد الْحرم
 ).٣١٠٩(رقم ، فضل مكَّة: باب، وابن ماجه ِفي كتاب الْمناسك، )٢٠١٧(مكَّة رقم 
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من حلَف $ :جهللا قَالَ رسولُ ا:  قَالَ� عن عبِد اهللا بِن مسعوٍد ]٣٧٩[
،  علَى يِمِني صبٍر يقْتِطع ِبها مالَ امِرٍئ مسِلٍم هو ِفيها فَاِجر؛ لَِقي اهللا وهو علَيِه غَضبانُ

لَتزِة﴾ ...       ﴿: ونِإلَى آِخِر اآلي #. 

<|†�Ö] 

Jديثوع الْحوضطَع:  مقتوس الَِّتي يمسلماليمني الغا مال الْمِبه . 
Jاتدفرالْم  : 
ناسم شرط: م. 

 .فعل الشرط": حلَف "جملَةُ
 .الْمقصود هنا الْمحلُوف علَيه: علَى يِمِني

،  ِبمعنى أنه حبس نفسه علَيها، مصبورة: أي" صرب"كلمة : علَى يِمنيٍِ صبٍر
 . علَى فعلها: أي

وسميت . #علَى يِمِني صبر$: وورد باإلضافة. #علَى يِمني صبٍر$: ورد بالتنوين
 . وعصى اهللا فيها، وأطاع الشيطَانَ، ؛ ألنه تجرأ علَيها"صربا"

ا$: قَولُهِبه ِطعقْتِلٍم: هذه صفة لليمني: #يسِرٍئ مالَ اما مطع ِبهقتي. 
ا فَا$: قَولُهِفيه وهفيها: أي، صفة أخرى لليمني: #ِجر أنه كَاِذب . 

 . هذَا الفعل هو جواب الشرط وجزاؤه: لَِقي اهللا
  : أي -وهو   ، والْجملَة بعده حالية  ، واو الْحال  " الواو :  "لَِقي اهللا وهو علَيِه غَضبانُ      

 . مى باليمني الغموسوهذه اليمني هي ما تس،  أنَّ اهللا علَيه غَضبان-الْحال
قَولُه :$لَتزنِة إِلَى آِخِر ﴾..        ﴿: واآلي . 
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Jاِليمى اإلجعنالْم : 
اليمني الفَاجرة هي اليمني علَى دعوى كَاذبة يدعيها مسلم علَى مسلم قَلَّ 

، وزِهد ِفي اآلخرة، ي الدنياوخفَّت بضاعته من اإليمان؛ فَرغب ِف، نصيبه من اهللا
وليس ماله وال حقَّه؛ فإنه متوعد ِبهذَا ، وحلَف علَى شيء ِلهذا ماِلي أو حقي

          ﴿: Tوهو قول اهللا ، الوعيد
               

 . حتى ولو كَانَ الْمحلوف علَيه شيئًا يسريا. ﴾ 
افقد جديث أيضةَ: اَء ِفي الْحامن أِبي أُمولَ اهللا : عسقَالَجأنَّ ر  :$ نم

ارالن اهللا لَه بجأَو ِميِنِه؛ فَقَدِلٍم ِبيسِرٍئ مام قح طَعةَ، اقْتنِه الْجلَيع مرحو . فَقَالَ لَه
#وِإنْ كان قَِضيبا ِمن أَراٍك: ؟ قَالَوِإنْ كَانَ شيئًا يِسريا يا رسولَ اهللا: رجلٌ

)١( . 
Jديثفقه الْح : 
 :  يؤخذ من الْحديث●
وهي اليمني علَى دعوى كاذبة يدعيها العبد ، تحريم اليمني الغموس: أوالً

 . ِفي مال غريه
":  ةعظيم"ومعنى ، Tهذه اليمني عظيمة؛ ألنها موجبة لغضب اهللا : ثانيا

 . ونسأل اهللا العفُو والعافية    ، سيئة عواقبها علَيه كَريهة    ،  فظيعة آثارها علَى العبد      : أي
وأخذها بغري حق ، إنما كَانَ ذلك؛ ألنَّ حرمة مال الْمسلم عظيمة: ثالثًا

 . جريمة
 ؟  تكفرأو ال، هل تكفر: اختلَف أهل العلم ِفي تكفري اليمني الغموس: رابعا

                                                           

 ).٨٠ص(تقَدم تخريجه، انظر ) ١(
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أنها ال تكفر؛ ألنَّ تكفري اليمني إنما يتعلَّق بيمني يحلف : والقَول الصحيح
فَإذَا رأى الْحالف أنَّ . أو واهللا ال أفعل كذا، واهللا ألفعلن كَذا: علَى شيء مستقبل

 . وأتى الذي هو خري، الرب ِفي ترك هذه اليمني وما تقتضيه كَفَّر عنها
، بأن يحلف بأنَّ هذَا ماِلي، يمني الغموس فهي يمني علَى شيء مضىأما ال
حتى ولو كَانَ ، سواء كانت سلعة أو دارا أو عقارا، وهو ليس له، فَيدعيه له

وقد اختلَف األئمة ِفي جواز تكفري اليمني ، سوطًا؛ فإنه يستحق هذَا الوعيد
 . واز ذلكأو عدم ج، الغموس

وأبو ، وأحمد، مالك: وهم، والثالثة منعوا ذلك، فالشافعي أجاز تكفريها
 . وقول الثالثة هنا هو الْحق، حنيفَة

التشنيع علَى الْحالف؛ . #يقْتِطع ِبها مالَ امِرٍئ مسِلٍم$: يؤخذ من قوله: خامسا
وإذا كَانَ ال يجوز له ، أخيه الْمسلم بغري حقحيث إنه ال يجوز أنَّ يقتطع مال 

دسلم أشال الْم؛ فَإنَّ أخذ مقأخذ مال الكافر بغري ح . 
وإذا كَانَ ِفي ذلك دليل علَى حرمة مال الْمسلم؛ فإنه من باب : سادسا

 .  دفع باطلإالَّ ما قُِصد به بيان حق أو، أولَى دليل علَى حرمة دمه وِعرضه
      ﴿: الوعيد ِفي هذه اآلية وعيد شديد: سابعا

فَإذَا استبدلت الثَّمن القليل ،  الْمراد بالثَّمن القليل الدنيا بأسرها.﴾...  
واقرأ كامل ،  فَاجرا عليه؛ فإنك حينئٍذ قَد غبنت أشد الغنبTبأن تحلف باهللا 

        ﴿: Tولُ ربك واسمع ماذَا يقُ، اآلية
.  ]٧٧:آل عمران[ ﴾          

نسأل اهللا أن ، Tوتختلج له األعضاء ِممن يخاف اهللا ، وعيد ترتعد له الْمفَاصل
افهخي نلَنا ِممعجي . 
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حِد هذه اآلية يدخل فيها الكُفر فَما دونه من ج: قَالَ ابن الْملقن: ثامنا
وهذَا كالم جيد . وكل أحٍد يأخذُ من وعيدها علَى قَدر جريمته، حقُوق ونحوها

 حسن مهما كانت الْحقُوق الَِّتي جحدها العبد 

أنَّ حكْم الْحاكم إذا حكَم لك ِبمال غريك بناًء على اليمني؛ فَإنَّ  : تاسعا
أنَّ ما أخذته  : أي، واألمر يبقَى علَى حقيقَته، غريهذَا الْحكم ال يبيح لك مالَ ال

، وأحمد، ومالك، وبذلك قَالَ الشافعي، باليمني الكَاذبة؛ فَهو حرام علَيك أخذه
 . والْجمهور؛ خالفًا ألِبي حنيفَة

فَهذَا أما قَول أِبي حنيفَة بأنَّ ما حكَم به الْحاكم يباح أخذه للمحكُوم له؛ 
، ِإلَيوِإنكُم تختِصمونَ ، ِإنما أَنا بشر$: جوقد قَالَ النِبي ، قول ضعيف ال يلتفَت إليه

فَمن قَضيت لَه ، وأَقِْضي لَه علَى نحِو ما أَسمع، ولَعلَّ بعضكُم أَنْ يكُونَ أَلْحن ِبحجِتِه ِمن بعٍض
قح اِرِمنالن ةً ِمنِقطْع لَه ا أَقْطَعمذْ؛ فَِإنأخئًا فَال ييأَِخيِه ش #

 . تعالَى التوفيقوباهللا . )١(
                                                           

، )٦٩٦٧(رقم ، ها ماتتإذا غَصب جارية فَزعم أن: باب، رواه البخاري ِفي كتاب الِْحيل) ١(
وِفي كتاب ، )٢٦٨٠(رقم ، من أقَام البيعة بعد اليمني: باب، ورواه ِفي كتاب الشهادات

وِفي كتاب ، )٧١٨٥، ٧١٨١، ٧١٦٩(رقم ، موعظَة اإلمام للخصوم: باب، األحكام
ورواه مسلم ، )٢٤٥٨(م رق، إثْم من خاصم ِفي باطل وهو يعلَمه: باب، الْمظَاِلم والغصب

ورواه النسائي ، )١٧١٣(رقم ، الْحكم بالظَّاهر واللحن بالْحجة: باب، ِفي كتاب األقضية
رقم  ، ما يقطع القَضاء: وباب، )٥٤٠١(رقم ، الْحكم بالظَّاهر: باب، ِفي كتاب آداب القُضاة

 ، ) ٣٥٨٣(رقم  ، ضاء القَاضي إذا أخطأ  ِفي قَ : باب، ورواه أبو داود ِفي كتاب األقضية     ، )٥٤٢٢(
ما جاَء ِفي التشديد علَى من يقضى له بشيء ليس : باب، ورواه الترمذي ِفي كتاب األحكام

قضية الْحاكم ال تحل حراما : باب، ورواه ابن ماجه ِفي كتاب األحكام، )١٣٣٩(رقم ، له
الترغيب : باب، ورواه مالك ِفي كتاب األقضية، )٢٣١٨، ٢٣١٧(رقم ، وال تحرم حالالً
قاء بالْح١٤٢٤(رقم ، ِفي القَض.( 
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كَانَ بيِني وبين رجٍل $:  قَالَ� بِن قَيٍس الِْكنِدي )١( عِن اَألشعِث]٣٨٠[
أَو ، شاِهداك :ج فَقَالَ رسولُ اهللا ،جفَاختصمنا ِإلَى رسوِل اهللا ، خصومةٌ ِفي ِبئٍْر

هِميني .اِلي: قُلْتبالَ يو ِلفحولُ اهللا . إذن يسٍر  :جفَقَالَ ربِمِني صلَى يع لَفح نم
 . # وهو علَيِه غَضبانTُيقْتِطع ِبها مالَ امِرٍئ مسِلٍم هو ِفيها فَاِجر؛ لَِقي اهللا 

�Ö]<|† 

Jديثوع الْحوضوس:  مماليمني الغ. 
Jاتدفرالْم  : 

 .بسببها: أي: خصومةٌ ِفي ِبئٍْر
قَولُه :$هِميني أَو اكاِهدطلُوب: #شحذُوف تقديره الْمأ مدبتخرب ِلم اكاهدش  ،

 . أو الْمعتبر شاهداك أو يمينه
قُلْت :ِلفحكَذَاإذا كَانَ: أي: ِإذَنْ ياالة عنده،  األمر هبم الْمديحلف لعفَس . 
اِلي$: قَولُهبالَ يعِني: #وا اإلثْم ِفي ذلك: ياِلي مبأنه ال ي . 

من حلَف علَى يِمِني صبٍر يقْتِطع ِبها مالَ امِرٍئ مسِلٍم هو $: جفَقَالَ رسولُ اهللا 
  .#وهو علَيِه غَضبانُ Tِفيها فَاِجر؛ لَِقي اهللا 

نازم: مرط" حلف"و، اسم شرط جفعل الش . 
يحبس نفسه   : أي" مصبورة"ومعنى ، يمني مصبورة : أي: علَى يِمِني صبٍر

 .علَى حلفها
                                                           

مات سنة ، نزلَ الكُوفَة، أبو محمد الصحاِبي، هو األشعث بن قيس بن معديكرب الكندي) ١(
 ).النجمي. (وهو ابن ثالث وستني سنة، أربعني أو إحدى وأربعني
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 . هذه صفة ثانية لليمني: يقتِطع ِبها مالَ امِرٍئ مسِلٍم
ا فَاِجرِفيه ولثةصفة ثا: ه . 

 .هذَا جواب الشرط وجزاؤه: وهو علَيِه غَضبانُ Tلَِقي اهللا 
Jاِليمى اإلجعنالْم : 

وهو أنَّ األشعث بن قيس تشاجر مع خصم له : هذَا الْحديث تضمن قصة
فَظَن  . #  أَو يِمينه   شاِهداك   $ : جفَقَالَ رسول اهللا      ، ج واحتكَما إلَى رسول اهللا       ، ِفي بئر  

: جفَقَالَ رسولُ اهللا ، جفأخرب رسول اهللا ، األشعثُ أنَّ خصمه يحلف وال يباِلي
 .إلَخ الْحديث. # …من حلَف علَى يِمِني صبٍر$

Jديثفقه الْح : 
 لَم وهنا سأذكر ما، بعض فقه هذَا الْحديث قد تقَدم ِفي الْحديث قبله

 : فأقول، واختص بذكره هذَا الْحديث، يذكر هناك
 : حصر أسباب الْحكم ِفي شيئني. #شاِهداك أَو يِمينه$: يؤخذ من قوله: أوالً

أن تأِتي أنت أيها الْمدعي بشاهدين عدلني يشهدان لَك بصحة ما : أحدهما
يتعاد . 

 . فَيحلف الْمدعى علَيه علَى نفي ما ادعيت              ، قَامة البينة     أن تعجز عن إ   :  وثانيهما    
، يؤخذ من الْحديث أنَّ الْمدعي إذا أثبت دعواه ببينة استحق الْحكم: ثانيا

وأن تكُونَ الشهادة علَى ، ويلتحق بذلك أنه يشترط ِفي البينة أن تكُونَ عادلَة
يشهدان بعدالَة كُل ، وأن يؤتى علَى كُلِّ شاهد بشاهدي عدل، االدعاءمقتضى 

 . فَإذَا حصلَ ذلك استحق الْمدعي الْحكم له ِبما ادعاه، واحد منهم
،  إذا انعدمت البينة؛ فَلَه علَى الْخصم اليمني علَى نفي دعوى الْمدعي: ثالثًا
 . كَم بالسلعة الْمدعى فيها للمدعى عليه إذا حلفوبذلك يح
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ولكن ورد ، ظاهر هذَا الْحديث أنَّ هذه هي طريقة الْحكم ال غري: رابعا
وقد أخذَ ِبهذَا جمهور أهل ،  الْحكم بشهادة واحد ويمني الْمدعيجعن النِبي 

 . ذلك الْحديثوأبى أبو حنيفة فَلَم يقُل ب، العلم
 فَعليه أن -أي شيء كَانَ-تدل فدلكة القصة أنَّ من ادعى شيئًا : خامسا
اهعوثبت دنة، ييثبت بالبي مني الرباءة، وإن لَمى عليه يعدلَى الْمختص ، فَعوال ي

ى فَمن ادعى علَ، بل يدخل ِفي ذلك الدعاوي ِفي األعراض، ذلك باألموال
وأنكر الْمدعى عليه؛ فَعلَى الْمدعي إحضار بينة ، شخص أنه رماه ِفي عرضه

 . فَإن عجز؛ فَعلَى الْمدعى عليه اليمني أنه لَم يفعل ذلك، بذلك
، وقد وقَع منه؛ استحق هذَا الوعيد، أنه إذا حلَف علَى النفي كاذبا: سادسا

 . وباهللا التوفيق، ألة بالدعوى الْماليةوال تختص الْمس
 

 

 

J@J@J@J@J 




�	�א��������م�� <  
١١٤ 

 جأَنه بايع رسولَ اهللا $: � بِن الضحاِك اَألنصاِري )١( عن ثَاِبِت]٣٨١[
با  من حلَف علَى يِمٍني ِبِملٍِّة غَيِر اِإلسالَِم كَاِذ:  قَالَجوأَنَّ رسولَ اهللا ، تحت الشجرِة

ولَيس علَى رجٍل ، ومن قَتلَ نفْسه ِبشيٍء؛ عذِّب ِبِه يوم الِْقيامِة، متعمدا؛ فَهو كَما قَالَ
ِلكما الَ يِفيم ذْرن# . 
 .#ولَعن الْمؤِمِن كَقَتِلِه$: وِفي ِروايٍة
 . # ِإالَّ ِقلَّةTًةً ِليتكَثَّر ِبها؛ لَم يِزده اهللا ومِن ادعى دعوى كَاِذب$: وِفي ِروايٍة

<|†�Ö] 

J       ديثوع الْحوضمنها؛               : م بهاهي رنة من الْموعجمديثُ مالْح عمليزجر ج
 . عن الوقُوع فيها
Jاتدفرالْم  : 
ولَ اهللا $: قَولُهسر عايِة جبرجالش تحِب: #ت ودقصيبيةالْمدة الْحرجا شه . 
ِمٍني$: قَولُهلَى يع لَفح نا؛ ألنَّ  : #مميني لَفح نم ودقصالظَّاهر أنَّ الْم

وسبق أنَّ الْحلف سمي يمينا؛ ألنهم كانوا إذا تحالَفُوا مد ، الْحلْف هو اليمني
همينكُلُّ واحد منهم ي . 

  الَمِ     ِبِملَّ $ : قَولُهِر اِإلسة           :  #ٍة غَيوديهة كَاليوخنسا الِْملَل الْمد ِبهقْصة؛ يانيصروالن
                                                           

)١ ( اكثابت بن الضم: حجرتي ذَا فإنه لَمة؛ وِلهايسبق له ِروت ه، لَمومن أجل ذلك فالبد أن نترِجم ،
روى عنه أبو قالبة مات ، صحاِبي مشهور، هو ثابت بن الضحاك بن خليفة األشهلي: فنقول

: ر يقَال لهوهناك صحاِبي آخ، أربع وستني: والصواب سنة، سنة خمس وأربعني قاله الفالس
 . وِهم من خلَطَه باألول: قَالَ الْحافظ، ثابت بن الضحاك بن بشر الْخزرجي له رؤية

م له : قُلتجتراك بن خليفة الْمحا هو ثابت بن الضناهاوي هبأنَّ الر نبيالنجمي. (أوالًفَت.( 
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 . وبقي أقوام متشبثني ِبها، ألنَّ هذه الِْملَل قد نِسخت
ا$: قَولُهدمعتا مال: #كَاِذبلَى الْحان عوبنصصفَاِن ما : أي، وحال كَونه كَاذب

معتامد . 
ا قَالَ$: قَولُهكَم وِبِملَّة غري اإلسالم بأن قَالَ: أي: #فَه لَفح نلَ : مإن فَع

 . إن لَم يفعل كَذَا؛ فَهو نصراِني: أو قَالَ. كَذَا؛ فَهو يهودي
ا قَالَ$: قَولُهكَم وعِني: #فَهمينه تلك:  يثَ ِفي ينا، أنه إذا حكُونُ كَمفإنه ي 

ويكون متِصفًا ، والظاهر من الْحديث أنه يخرج من اإلسالم، التزم علَى نفسه
 . والعياذ باهللا، بالِْملَّة الَِّتي حلَف ِبها

ِة$: قَولُهامالِْقي موِبِه ي ذِّبٍء؛ عيِبش هفْسلَ نقَت نمأي: #و : ومذَّب به يعيأنه س
والظاهر أنَّ العذَاب متِصلٌ ،  الْحديث السكوت عن الربزخوظاهر هذَا، القيامة
من  $:  قَالَجعن النِبي ، � كَما ِفي حديث أِبي هريرةَ جوقد قَالَ النِبي ، عليه

ومن ، يها أَبداتردى ِمن جبٍل فَقَتلَ نفْسه؛ فَهو ِفي ناِر جهنم يتردى ِفيِه خاِلدا مخلَّدا ِف
، تحسى سما فَقَتلَ نفْسه؛ فَسمه ِفي يِدِه يتحساه ِفي ناِر جهنم خاِلدا مخلَّدا ِفيها أَبدا

خ منهاِر جطِْنِه ِفي نا ِفي بأُ ِبهجِدِه يِفي ي هتِديدٍة؛ فَحِديدِبح هفْسلَ نقَت نما ولَّدخا ماِلد
#ِفيها أَبدا

)١(. 
                                                           

)١ (البخاري ِفي كتاب الطِّب اهواءشرب: باب، روم والدرقم ،  الس)وِفي كتاب ، )٥٧٧٨
: باب، ورواه مسلم ِفي كتاب اإليمان، )١٣٦٤(رقم ، ما جاَء ِفي قاتل نفسه: باب، الْجنائز

ما : باب، ورواه الترمذي ِفي كتاب الطِّب، )١٠٩(رقم ، غلظ تحريم قتل اإلنسان نفسه
ورواه النسائي ِفي كتاب ، )٢٠٤٤، ٢٠٤٣(رقم ، جاَء فيمن قَتلَ نفسه بسم أو غريه

، والدارمي ِفي كتاب الديات، )١٩٦٥(رقم ، ترك الصالة علَى قاتل نفسه: باب، الْجنائز
 ).٢٣٦٢(رقم ، التشديد علَى من قَتلَ نفسه: باب
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  قَولُه  :$             ِلكما الَ يِفيم ذْرٍل نجلَى رع سلَية إذا        :  أي :  #وثَ؛   أنه ال تلزمه كَفَّارنح 
لَعن الْمؤمن شديد : أي. #لَعن الْمؤِمِن كَقَتِلِه$: وِفي رواية، ألنه ال يملك ما نذَر به

 . كَشدة القتل
أنَّ : أي: #ومِن ادعى دعوى كَاِذبةً ِليتكَثَّر ِبها؛ لَم يِزده اهللا ِبها ِإالَّ ِقلَّةً$: ولُهقَ

 يعاقَب -ليكثر ماله: أي-فَهو حني يكذب ليتكَثر ،  يعاملُه بنقيض قصده�اهللا 
ما أَحد أَكْثَر ِمن الربا ِإالَّ كَانَ $: كَما جاَء ِفي الْحديث الْمذكُور سابقًا، بالقلَّة

 . ألنه أراد أن يتكَثَّر بالْحرام. #عاِقبةُ أَمِرِه إلَى ِقلٍَّة
Jاِليمى اإلجعنالْم : 

،  ِفي هذَا الْحديث عدة مناٍه ليزجر الناس عن الوقُوع فيهاجذَكَر النِبي 
وأنَّ من ، ومنها أنَّ من قَتلَ نفسه بشيء عذِّب به، اإلسالمفمنها الْحلف ِبِملَّة غري 

وأنَّ لَعن الْمؤمن ِفي عظمه ، وال تلزمه كَفَّارة، نذَر ِفي مال غريه؛ فإن نذره يبطل
 بالفقر Tوأنَّ من ادعى دعوى كَاذَبة ليتكَثَّر ِبها؛ عاقَبه اهللا ، وفظاعته كقتله

 . نسأل اهللا العافية، والقلة
Jديثفقه الْح : 
 :  يؤخذ من هذَا الْحديث عدة مسائل●
إن لَم يفعل : كأن يقُول الشخص، تحريم الْحلف ِبِملَّة غري اإلسالم: أوالً

وديهكَذَا؛ فهو ي ،اِنيصرن ول كَذَا؛ فَهلف ِبِملَّة ، أو إن فََعم الْححريفيؤخذ منه ت
 .غري اإلسالم
وحنثَ ِفي حلفه ، ظَاهر الْحديث أنه إذا فَعلَ ذلك كاذبا متعمدا: ثانيا

 . - يلزمه ما ألزم نفسه بهTأن اهللا : أي-ذلك؛ فَهو كَما قَالَ 
وقد ورد ِفي الْحديث تفسري ِلهذَا؛ ، أنَّ من قَتلَ نفسه بشيء عذِّب به: ثالثًا
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نا بأنَّ مالدم خهنا ِفي نار جأ ِبهجوتده يته ِفي يديدديدة فَحلَ نفسه ِبحقَت 
 .إلَى غري ذلك... ومن تحسى سما فَسمه ِفي يده يتحساه خالدا مخلَّدا ، مخلَّدا

، يست لهيؤخذ من هذه الْجملة ِفي هذَا الْحديث أنَّ نفس اإلنسان لَ: رابعا
فَال يجوز له أن يتبرع بعضو من أعضاء نفسه؛ ألنه ال  ، Tوإنما هي ملك هللا 

 . يملكُها؛ ولذلك فإنه عوِقب علَى قتله لنفسه
فَلَو ، أنَّ من نذَر نذرا ِفي مال غريه؛ فَإنَّ نذره ذلك يكُونُ باطالً: خامسا

وهل تجب علَيه الكَفَّارة ، و؛ فإنه ال يجوز له تنفيذ ذلكنذَر زيد أن يعتق عبد عمر
 .محل نظر! ؟أم ال

والدليل علَى ذلك حديث قصة الْمرأة ، الظاهر أنه ال تجب علَيه الكَفَّارة
وكَانَ ، فَكَانِت الْمرأَةُ ِفي الْوثَاِق$: الَِّتي أسرت من األنصار وأِصيبت العضباُء

الْقَووِتِهميب يدي نيب مهمعونَ نحِريي ثَاِق، مالْو لٍَة ِمنلَي ذَات تفَلَتِت ، فَانفَأَت
فَلَم ، فَتتركُه حتى تنتِهي إلَى الْعضباِء، فَجعلَت ِإذَا دنت ِمن الْبِعِري رغَا، اِإلِبلَ
ونِذروا ِبها ، ثُم زجرتها فَانطَلَقَت، ةٌ فَقَعدت ِفي عجِزهاوناقَةٌ منوقَ: قَالَ، ترغُ

مهتزجا فَأَعوها: قَالَ، فَطَلَبهنرحنا لَتهلَيا اهللا عاهجِهللا ِإنْ ن تذَرنو ، تا قَِدمفَلَم
اسا النآهةَ رِدينفَقَالُوا، الْم :اُء نبضوِل اِهللا الْعسجاقَةُ ر .ِإنْ : فَقَالَت تذَرا نهِإن

سبحانَ : فَقَالَ،  فَذَكَروا ذَِلك لَهجفَأَتوا رسولَ اهللا . نجاها اهللا علَيها لَتنحرنها
وال ، ال وفَاَء ِلنذٍْر ِفي معِصيٍة، هانذَرت ِهللا ِإنْ نجاها اللَّه علَيها لَتنحرن، ِبئْسما جزتها، اِهللا

دبالْع ِلكما ال ية ابن حجر. #ِفيمايِة اهللا$: وِفي روِصيعِفي م ذْرالَ ن#
ولَم يأمرها . )١(

 . فَدلَّ ذلك علَى أنه ليس علَى الناذر كَفَّارة، بكَفَّارة
                                                           

، )١٦٤١(رقم ، يما ال يملكوال ف، ال وفَاَء لنذر ِفي معصية اهللا: باب، مسلم ِفي كتاب النذر) ١(
، )٣٣١٦(رقم ، ِفي النذر فيما ال يملك: باب، ورواه أبو داود ِفي كتاب األيمان والنذُور

 ).٢٥٠٥(رقم ، إذا أحرز العدو من مال الْمسلمني: باب، والدارمي ِفي كتاب السري
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تحريم لعن الْمؤمن؛ ألنَّ اللعن   . #ِن كَقَتِلهِ ولَعن الْمؤمِ $: يؤخذ من قوله: سادسا
 . Tوال يجوز أن يدعى علَى الْمؤمن بالطَّرد من رحمة اهللا       ، طَرد من رحمة اهللا 

وكأن التشبيه هذَا تشبيه ِفي   ،  لَعن الْمؤمن بقتلهجشبه النِبي : سابعا
ويستحق فاعله ، ل الْمؤمن فَظيع ِفي غَاية الفَظَاعةفَكَما أنَّ قت، الفَظَاعة والقبح

  ﴿: وهو قول اهللا تعالَى، الوعيدات الْخمسة الْمذكُورة ِفي اآلية
           

 .]٩٣:النساء[ ﴾  
كَما أنَّ قَتلَ الْمؤمن ،  ذَنب عظيم-وهو اللعن-أنَّ هذَا الذَّنب : ثامنا

 . فَلَعنه عظيم أيضا، يمعظ
ليكثر ماله : أي. #ومِن ادعى دعوى كَاِذبةً ِليتكَثَّر ِبها$: يؤخذ من قوله: تاسعا

 .  إال قلةTِبها؛ لَم يزده اهللا 
يؤخذ من هذه الفَقرة من الْحديث، يؤخذ منها أنَّ العبد قد يعاقبه  : عاشرا

فَكَما أنَّ هذَا ادعى دعوى كاذبة ليتكَثَّر ِبها؛ عوِقب ،  بنقيض قصدهTاهللا 
ما أَحد أَكْثَر ِمن $:  قَالَجعن النِبي ، وقد جاَء ِفي الْحديث عن ابن مسعود، بالقلَّة

#الربا ِإالَّ كَانَ عاِقبةُ أَمِرِه إلَى ِقلٍَّة
)١( . 
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 .وصححه األلباِني، )٢٢٧٩(رقم ، رباالتغليظ ِفي ال: باب، ابن ماجه ِفي كتاب التجارات) ١(
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: قُلْت، نذَرت أنذر أو أنذر بكسر الذَّال وضمها: يقَال، جمع نذر: النذور
 . والكسر أشهر

 . وعد ِبخري دون شر: وشرعا.  الوعد ِبخري أو شر:وهو لُغة: قَالَ
وقَالَ . #الَ نذْر ِفي معِصيِة اهللا$: -علَيه الصالة والسالم-قَالَ : قَالَ الْماوردي

افعيا، هو التزام شيء: الررع: وعبارة غريِهمة بأصل الشة غري الزمأنه التزام قُرب ،
 . وزاد بعضهم مقصودة

ة: قُلتودقصى معنا: أي، ومد ِبهبعتم . 
 . إنَّ الْخلْطَ بني نذرت وأنذرت خلْطٌ ال ينبغي: وأقُولُ

،  التزمت طَاعة لَم تكُن الزمة علَي ِبمحض الشرع:أي: فَإنَّ معنى نذرت
 . ولكن التزمتها علَى نفسي طائعا مختارا

 أنه � وقد أخرب اهللا، فاإلنذار معناه التخويف والتهديد من قادر ِبشر: أما أنذرت
،  -م عصواينذرون قَومهم بالعذَاب إن ه: أي-أرسل الرسل مبشرين ومنِذرين 

            ﴿: فَقَالَ تعالَى
 . ]١٢٢:التوبة[ ﴾         

رخويف واإليعاد بشة وهي التفَاإلنذار من النذَار . 
 . التزام العبد بطَاعة هللا لَم تكُن الزمة علَيه ِبمحض الشرع: فَهو كَما قُلنا: أما النذر
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]٣٨٢[نطَّاِب  عِن الْخب رمع -هنالَى ععاهللا ت ِضيقَالَ-ر  :$ا : قُلْتي
يوما ِفي : وِفي ِروايٍة-ِإني كُنت نذَرت ِفي الْجاِهِليِة أَنْ أَعتِكف لَيلَةً ، رسولَ اهللا

  .#أَوِف ِبنذِْرك: الْمسِجِد الْحراِم؟ قَالَ

<|†�Ö] 

Jوعوضديث مالْح  : ة ولو كَانَ ِمنذر إذا كَانَ ِفي طَاعفَاء بالنالو وبجو
 .فَإنه يلزمه الوفَاء إذا أسلم، كافر

Jاتدفرالْم  : 
قَولُه :$تذَري نة: أي: #ِإنذه الطَّاعِبه متزلَة ِفي ، التوهي اعتكاف لَي

 . الْمسجد الْحرام
 . هو الْحرم الْمكِّي: الْمسِجد الْحرام

قَولُه :$ذِْركِف ِبنأَو# :رذَا أموب، هجضي الوقتواألمر ي ، نذَا فَملَى هوع
 . وهي مستطَاعة له؛ وجب عليه الوفَاء، نذَر بطاعة
Jاِليمى اإلجعنالْم : 

ثُم أسلم ، سجد الْحرام نذَر االعتكاف لَيلَةً ِفي الْم�أنَّ عمر بن الْخطَّاب 
الْمدينة وبقي أيضا ِفي     ،  ثُم هاجر إلَى الْمدينة       ،  وبقي ِفي مكَّةَ حوالَي ثَماِني سنوات           

 . فَأمره بالوفَاء به،  عن هذَا النذرجوبعد فتح مكَّةَ سألَ النِبي ، ثَمان سنوات
Jديثفقه الْح : 
ولَم ، ثُم أسلم، ذَا الْحديث أنَّ الكافر إذا نذَر بطَاعةيؤخذ من ه: أوالً

 . يوف ِبها؛ وجب عليه أن يوفِّي ِبها بعد إسالمه
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 .فَمن نذَر به؛ وجب عليه أن يفي، أنَّ االعتكاف طَاعة هللا: ثانيا
: علَى هذه الروايةأُِخذَ منه أنَّ الصوم لَيس شرطًا ِفي االعتكاف بناًء : ثالثًا

 . والليل ال صوم فيه. #أَنْ أَعتِكف لَيلَةً$
وتارة ، فتارة ذكر اليوم، ِرواية يوما تدل أنَّ النذر كَانَ بيوم وليلة: رابعا

 . ذكرت الليلة
،  أنَّ من نذَر بشيء؛ وجب علَيه الوفَاء به ولو تقَادم وقت النذر: خامسا

 أن يوفِّي بنذره بعد ستة عشر عاما علَى ج أمره النِبي �فَعمر بن الْخطَّاب 
 . األقل

 : أنَّ أهل العلم قد قَسموا النذر إلَى ثالثة أقسام: سادسا
كَأن ينذر ، أن يعلِّق النذر علَى وجود نعمة أو اندفاع نقمة:  القسم األول-

 . وهذَا يلزم الوفَاء به، أو رد ضالَِّتي؛ فَلِّلَه علَي كَذَا، يإن شفى اهللا مريض
إن : كأن يقول، ما علِّق علَى شيء لقصد الْمنع أو الْحثِّ:  القسم الثَّاِني-

وهذَا ما  ، أو إن دخلْت بيت فالن؛ فعبيدي عتقَاء، كَلَّمت فُالنا؛ فلِّلَه علَي حجة
مسبيضر ، ى بنذر اللجاج والغيخذَا إلَى أنه مأهل العلم ِفي ه عضب بوقد ذَه

 . بني كَفَّارة اليمني وبني تنفيذ ما التزمه
وإنما قَصد به صاحبه التقَرب إلَى ، ما لَم يعلَّق علَى شيء:  القسم الثالث-

وهذَا يسمى أيضا ، ور وجوب الوفَاء بهوالْمشه، وهذَا هو النذر الْمطلق، Tاهللا 
 . نذر التربر
وال ، وإنما هي مستحبة، وليس من جنسها واجب، االعتكاف طَاعة: سابعا

 . �كَما حصلَ لعمر ، تجب إالَّ بالنذر
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 : أنه يشترط ِفي وجوب الوفَاء بالنذر شرطان: ثامنا
 . يكُونَ الْمنذُور طَاعةأن:  الشرطُ األول-
فإن نذَر أنه يطري ِفي ، أن يكُونَ الوفَاء به مستطَاعا للناذر:  الشرطُ الثَّاِني-

فال يلزم ، أو يعرج إلَى السماء؛ فَهذَا نذر خارج عن الطَّاقَة، الْهواء بدون آلة
ق الوفَاء به؟ هذَا محل وهل يجب فيه كَفَّارة يمني كالنذر الذي يش، الوفَاء به

 . وباهللا التوفيق، نظَر
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]٣٨٣[  رمِن عِد اهللا ببع نبع ، ِبيِن النذِْرجعِن النى عهن هأَن  ،
 . #وِإنما يستخرج ِبِه ِمن البِخيِل، ِإنه الَ يأِتي ِبخيٍر$: وقَالَ

<|†�Ö] 

J وعوضديث  مذر: الْحةُ الناهلَى الناذر، كَرا عجلب خريا ، وأنه ال يموإن
 .يستخرج به من البخيل

Jاتدفرالْم  : 
 . النذر قد تقَدم الكَالم عليه: نهى عِن النذِْر

ٍر$: قَولُهيأِتي ِبخالَ ي هى: #ِإنعنأنَّ اهللا: ِبم قَدإذا اعت اذرأنَّ الن T  عطيهال ي 
 ال ينبغي للعبد Tفَهذَا ظن سوء باهللا ، الشيء الذي طلبه منه إالَّ ِبمقَابلَة النذر

 . أن يظنه
جرختسى يعنذ به من البخيل: أي: مؤخيئًا إالَّ : أي، يعطي شالذي ال ي

 .ِبمقَابل
Jاِليمى اإلجعنالْم : 

ر ِلما فيه من تعريض اإلنسان نفسه لتثبيط الشيطَان    عن النذجنهى النِبي 
 .له عن الوفَاء به حتى يأثَم

Jديثفقه الْح : 
، وليس الْمقصود به كُل نذر، يؤخذ من هذَا الْحديث كَراهة النذر: أوالً

 ِبي كَذَا؛ إن فَعل اهللا: ولكن الْمقصود به النذر الذي يكُون علَى سبيل الْمقَابلَة
 . وإن صرف اهللا عني كَذَا؛ فلله علَي كَذَا، فلله علَي كَذَا
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وقد ، ال يعرف ِفي الشريعة طَاعة منهي عنها نهي تنزيه إالَّ النذر: ثانيا
 . وهو ِفي نفس الوقت مكروه، استشكل كيف يكُون النذر واجب الوفَاء به

ما جاَءت الكَراهة ِفي حالَة أن يكُونَ العبد معتقدا أنَّ اهللا ال يعطيه إن: ثالثًا
ونهى ، Tوهذَا ظَن يعتبر من ظن السوء الذي حرمه اهللا ، إالَّ بشيء يبذله هو

فنعم . ]١٢:الفتح[ ﴾  ﴿: فَقَالَ تعالَى، وأنب علَيه الْمنافقني، عنه
 سيعطيه ما سألَ إن علم له  �فاهللا ،  Tوالعبد مأمور أن يسأل اهللا، ليةاهللا متوا
 . الْخري فيه

وباألخص ، إنما نهي عن النذر؛ ألنَّ الناذر يتعرض لتثبيط الشيطَان له: رابعا
،  Tفَّقَه اهللا إالَّ من و، إذا التزم التزاما ماليا؛ ألنَّ النفوس شحيحة ِفي األموال

 . وجعلَ الدنيا هينة ِفي عينه
 . يؤخذ منه ذم البخيل والبخالء: خامسا
 . وباهللا التوفيق، يؤخذ منه أنَّ من التزم بالشرع؛ فَلَيس ببخيل: سادسا
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مِشي ِإلَى بيِت اهللا نذَرت أُخِتي أَنْ ت$:  قَالَ� عن عقْبةَ بِن عاِمٍر ]٣٨٤[
، ِلتمِش: فَقَالَ،  فَاستفْتيتهجفَأَمرتِني أَنْ أستفِْتي لَها رسولَ اهللا ، الْحراِم حاِفيةً

كَبرلْتو# . 

<|†�Ö] 

Jديثوع الْحوضاذر:  ملَى النع قشا يم ذْرن. 
Jاتدفرالْم  : 
ة$: قَولُهاِفيدون نعلنيب: أي: #ح . 

 .هذَا أمر التماس: فَأَمرتِني
،  أطلب منه بيان الْحكم ِفي نذرها هذَا: أي: جأَنْ أَستفِْتي لَها رسولَ اهللا 

 .فتوى: وبيان الْحكم يقَال له
قَولُه :$هتيفْتتا: أي: #فَاستهغبتنفيذًا لر . 
 لتمش ما أطَاقَت الْمشي ِبمعنى أنها تمشي ِفي :أي: ِلتمِش ولْتركَب: فَقَالَ

 . ولتركب إذا شق علَيها الْمشي، بعض الطَّريق
 :الْمعنى اإلجماِلي

،  فيوجب علَى نفسه ما يشق علَيه، من طبيعة اإلنسان أنه يندفع أحيانا
ل هذه االلتزامات الَِّتي يشق فيها  أنَّ مثجوقد بين النِبي ، ويحسب أنَّ ذلك قُربة

وإنما الْمطلوب ِفي ، العبد علَى نفسه ليست ِبمطلُوبة ِفي شرع اهللا وعبادته
، وعدم الْمشقَّة علَى النفس؛ لكي تستمر العبادة، الشرع والعبادة االعتدال فيها

: ب فَعِن ابن عباسٍ    ، مام وهو يطُوف      علَى من وجده يقَاد بز     جوقد أنكر النِبي     
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$ ِبيجأَنَّ النهِرِه فَقَطَعغَي اٍم أَوِة ِبِزمبِبالْكَع طُوفالً يجأَى رر #
)١(  . 

وأخربوه أنه نذَر أن يمشي إلَى بيت اهللا ، ولَما وجد رجالً يهادى بني ابنيه
كَما ِفي حديث . #ِإنَّ اهللا لَغِني عن تعِذيِب هذَا نفْسه، ركَبمروه فَلْي$: فَقَالَ، الْحرام
نذَر : ؟ قَالُواما بالُ هذَا: قَالَ،  رأَى شيخا يهادى بين ابنيِهجأَنَّ النِبي $: �أنس 

ِشيمقَالَ. أَنْ ي :ِنيلَغ هفْسذَا نِذيِب هعت نِإنَّ اهللا ع .كَبرأَنْ ي هرأَمو#
)٢( . 

 كأنه رأى أنَّ أخت عقبة بن جإالَّ أنَّ النِبي ، وقصة هذه الْمرأة كذلك
، وتركَب ما عدا ذلك، فَأمرها أن تمشي ما أطَاقَت، عامر تطيق شيئًا من الْمشي

 . وباهللا التوفيق
Jديثفقه الْح : 
نَّ من نذَر إتيان بيت اهللا الْحرام؛ وجب عليه يؤخذ من الْحديث أ: أوالً

                                                           

)١ (جه: باب، البخاري ِفي كتاب الْحاف فقَطَعيئًا يكره ِفي الطَّورقم ، إذا رأى ش)١٦٢١( ،
 وِفي، )٦٧٠٢(رقم ، النذر فيما ال يملك وِفي معصية: باب، ورواه ِفي كتاب األيمان والنذُور

 مر وهو يطُوف ِبالْكَعبِة ِبِإنساٍن يقُود        جأَنَّ النِبي $: س أيضا بلفظ عن ابن عبا ، نفس الكتاب والباب  
وقد رواه     ،  )٦٧٠٣(رقم  . #ثُم أَمره أَنْ يقُوده ِبيِدهِ     ،  ِبيِدهِ  جفَقَطَعها النِبي    ، ِإنسانا ِبِخزامٍة ِفي أَنِفهِ   

،   ) ٢٩٢٠(برقم  ، الكالم ِفي الطَّواف  : باب، ي ِفي كتاب مناسك الْحج  ِبهذَا اللفظ األخري النسائ   
وأبو داود ِفي ). ٣٨١١(وِفي كتاب األيمان والنذور، باب النذر فيما ال يراد به وجه اهللا رقم               

 ).٣٣٠٢(رقم ، من رأى علَيه كَفَّارة إذا كَانَ ِفي معصية: باب، كتاب األيمان والنذُور
ورواه ِفي ، )١٨٦٥(رقم ، من نذَر الْمشي إلَى الكعبة: باب، لبخاري ِفي كتاب الْحجا) ٢(

ورواه مسلم ِفي كتاب ، )٦٧٠١(رقم ، النذر فيما ال يملك: باب، كتاب األيمان والنذُور
 النذور والترمذي ِفي كتاب، )١٦٤٢(رقم ، من نذَر أن يمشي إلَى الكعبة: باب، النذر

 والنسائي ِفي كتاب ، )١٥٣٧(رقم ، ما جاَء فيمن يحلف بالْمشي وال يستطيع: باب، واأليمان
، )٣٨٥٣، ٣٨٥٢(رقم ، ما الواجب علَى من أوجب علَى نفسه نذرا فَعِجز: باب، والنذوراأليمان  

 ).٣٣٠١(رقم ، ارة إذا كَانَ ِفي معصيةمن رأى علَيه كَفَّ: باب، وأبو داود ِفي كتاب األيمان والنذور
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من نذَر $:  قَالَجعن النِبي ، لوقد جاَء عن عاِئشةَ ، الوفَاء؛ ألنَّ إتيانه طَاعة
هِطعاهللا فَلْي ِطيعِصِه، أَنْ يعفَال ي هِصيعأَنْ ي ذَرن نمو#

)١( . 
 ؟ والْمسجد األقصى جلنِبي وهل يلتحق بذلك مسجد ا

ابوِبي : الْجقَالَجنعم؛ ألنَّ الن  :$اِجدسالُ ِإالَّ إلَى ثَالثَِة محالر دشالَ ت :
# ومسِجِد اَألقْصىجومسِجِد الرسوِل ، الْمسِجِد الْحراِم

)٢( . 
                                                           

وِفي كتاب ، )٦٦٩٦(رقم ، النذر ِفي الطَّاعة: باب، البخاري ِفي كتاب األيمان والنذُور) ١(
ورواه الترمذي ِفي ، )٦٧٠٠(رقم ، النذر فيما ال يملك وِفي معصية: باب، األيمان والنذُور

والنسائي ِفي ، )١٥٢٦(رقم ، من نذَر أن يطيع اهللا فليطعه: ابب، كتاب النذُور واأليمان
 ،النذر ِفي الْمعصية: وِفي باب، )٣٨٠٦(رقم ، النذر ِفي الطَّاعة: باب، كتاب األيمان والنذُور

ما جاَء ِفي النذر : باب، ورواه أبو داود ِفي كتاب األيمان والنذُور، )٣٨٠٨، ٣٨٠٧(رقم 
 ،النذر ِفي الْمعصية: باب، ورواه ابن ماجه ِفي كتاب الكَفَّارات، )٣٢٨٩(رقم ، ي الْمعصيةِف

 ، ما ال يجوز من النذُور ِفي معصية اهللا    : باب، ومالك ِفي كتاب النذُور واأليمان     ، )٢١٢٦(رقم 
 ). ٢٣٣٨(رقم  ،  ِفي معصية اهللا ال نذر :  باب، والدارمي ِفي كتاب النذُور واأليمان          ، )١٠٣١( رقم 

، )١١٨٩(رقم ، فضل الصالة ِفي مسجد مكَّة والْمدينة: باب، رواه البخاري ِفي كتاب الْجمعة) ٢(
، صوم يوم النحر: باب، وِفي كتاب الصوم، )١١٩٧(رقم ، مسجد بيت الْمقدس: وِفي باب

ومسلم  ِفي كتاب ، )١٨٦٤(رقم ، ساءحج الن: باب، وِفي كتاب الْحج، )١٩٩٥(رقم 
سفَر الْمرأة : وِفي باب، )١٣٩٧(رقم ، ال تشد الرحال إالَّ إلَى ثالثة مساجد: باب، الْحج

،  فيهاورواه ابن ماجه ِفي كتاب إقَامة الصالة والسنة ، )٨٢٧(رقم ، مع محرم إلَى حج وغريه
 داود ِفي ورواه أبو   ،  )١٤١٠،  ١٤٠٩(رقم   ، ة ِفي مسجد بيت الْمقدس      ما جاَء ِفي الصال    : باب

، ورواه الترمذي ِفي كتاب الصالة، )٢٠٣٣(رقم ، ِفي إتيان الْمدينة: باب، كتاب الْمناسك
، ورواه النسائي ِفي كتاب الْمساجد، )٣٢٦(رقم ، ما جاَء ِفي أي الْمساجد أفضل: باب
،  ورواه ابن حبان ِفي كتاب الصالة، )٧٠٠(رقم ، شد الرحال إليه من الْمساجدما ت: باب
 ).١٦١٩، ١٦١٧(رقم ، الْمساجد: باب
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ذي ذَكَرناه أنَّ من نذَر يؤخذُ من هذَا الْحديث ومن الْحديث اآلخر ال: ثانيا
أن يصلِّي ِفي مسجد غري هذه الثالثة أو يأِتي بلَدا غري البلد الْحرام؛ فإنه ال يلزمه 

ومسجد      ، ذلك النذر حتى ولو كَانَ ذلك الْمكَان له شيء من التقديس كوادي طُوى                     
 .وادي طُوىن ذَهب إلَى    علَى م �وقد أنكر أبو هريرةَ       ، وما أشبه ذلك     ، الْخليل  

كنذر أخت عقبة إذ ورد أنها نذَرت أن ، من نذَر شيئًا يشق علَى نفسه به: ثالثًا
 . وأن تلبس، وأمرها أن تمشي وتركب،  علَيهاجوقد أنكر النِبي ، تحج حاسرةً وحافيةً

،  فَسأَلَ عنه، طُب ِإذَا هو ِبرجٍل قَاِئٍم يخجكَانَ النِبي $: وكذلك عندما
. ويصوم، وال يتكَلَّم، وال يستِظلَّ، نذَر أَنْ يقُوم وال يقْعد، أَبو ِإسراِئيلَ: فَقَالُوا

 ِبيجفَقَالَ الن :كَلَّمتفَلْي هرِظلَّ، متسلْيو ،دقْعلْيو ،وص ِتملْيوه١(#م(  . 
والذي رآه يقَاد ، وما سبق أن أشرنا إليه ِفي الذي وِجد يهادى ِفي الطريق

 . #ِإنَّ اهللا لَغِني عن تعِذيِب هذَا نفْسه$:  قَالَجوأنَّ النِبي ، بزمام
يشرع له أنَّ من نذَر شيئًا يشق علَيه وهو قَادر علَى بعضه؛ فإنه : رابعا

 .وِفي الْحج علَيه هدي، وعلَيه كَفَّارة يمني، تركه
وأنه ، فَهو ملْحق ِبما يشق علَى اإلنسان، أنَّ الْحفَاَء تعذيب للنفس: خامسا

ويجوز له أن ينفِّذَ ما يستطيع ، يجوز له أن يكَفِّر عن النذر أو يتركه بالكلية
 . كَفِّر عن الباقيوي، علَيه

                                                           

، )٦٧٠٤(رقم  ، النذر فيما ال يملك وِفي معصية     : باب ، رواه البخاري ِفي كتاب األيمان والنذُور        ) ١(
، )٢١٣٦(رقم ، من خلَطَ ِفي نذره طَاعةً ِبمعصية   : باب، فَّارات  ورواه ابن ماجه ِفي كتاب الكَ   

، من رأى عليه كَفَّارة إذا كَانَ ِفي معصية: باب، ورواه أبو داود ِفي كتاب األيمان والنذُور
ن  ما ال يجوز م: باب، ورواه مالك ِفي الْموطأ ِفي كتاب النذُور واأليمان، )٣٣٠٠(رقم 

 ).١٠٢٩(رقم ، النذُور ِفي معصية اهللا
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قول بعض الفُقَهاء أنه إذا مشى يسريا؛ وجب علَيه أن يرجع مرةً : سادسا
ِكبا رِش بقدر ممذَا القول فيه نظر، أخرى ِليى؛ هشا مبقدر م ركَبوي : 

 يشق  لَم يقر شيئًاجفَالرسول ، جألنه مصادم ِلما ورد عن النِبي :  أوالً-
 . علَى الناذر
كأن يكون من خارج الْجزيرة ، قد يكون بلد الْمسلم بعيدا: ثانيا و-
 . فال يمكنه الرجوع، العربية

 .واهللا أعلم، أنَّ مثل هذَا النذر ال يكَلَّف به اإلنسان: والقَولُ الصحيح
 .  الوفَاء بالْمعصيةأنَّ من نذَر معصية؛ فإنه يحرم علَيه: سابعا

ونذر أخت عقبةَ ، أنه ال تجب الكَفَّارة عن ذلك النذر: والقول الصحيح
،  بدون ثياب: أي-فهي نذَرت أن تمشي حاسرة ، دخلَ فيه شيء من الْمعصية

، وهذَا يحرم علَى الْمرأة أن تفعله؛ ولذلك فإنه ال يجوز تنفيذه، -وناشرة شعرها
 ج أَنَّ رسولَ اهللا   : � يجب علَى الناذر كَفَّارة عنه؛ ِلحديث عمران بن حصين     وال
 . )١(#-تبارك وتعالَى-وال ِفي معِصيِة اِهللا ، الَ نذْر البِن آدم ِفيما ال يمِلك$: قَالَ
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 ).١١٧ص(سبق تخريجه، انظر ) ١(
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استفْتى سعد بن عبادةَ $ : أَنه قَالَب عن عبِد اهللا بِن عباٍس ]٣٨٥[
 :جفَقَالَ رسولُ اهللا ،  عن نذٍْر كَانَ علَى أَمِه توفِّيت قَبلَ أَنْ تقِْضيهجرسولَ اهللا 
 . #فَاقِْضِه عنها

<|†�Ö] 

Jديثوع الْحوضا كَانَ عليه من نذر أو غريه:  مه مِلي عن ولياُء الوقَض. 
Jفرات الْمد : 
ذٍْر$: قَولُهن نع هقِْضيلَ أَنْ تقَب توفِّيِه تلَى أَمكَانَ ع#.  
قَولُه :$هقِْضيلَ أَنْ تذر: #قَبلَى النع ودعمري يالض. 
ولُ اهللا $: قَولُهسا: جفَقَالَ رهنِبي : أي: #فَاقِْضِه عالن هرقضي جأمأن ي 

نهذر عاذَلك الن . 
Jاِليمى اإلجعنالْم : 

 ابنها سعد بن عبادة جفَأمر النِبي ، توفِّيت أم سعد ولَم تقض نذرا علَيها
 . أن يقِضيه عنها
Jديثفقه الْح : 
سواء كَانت الزمة ، يؤخذ منه قَضاء ما علَى وِلي الْميت من الْحقُوق: أوالً

 . كَالنذرTالتزم ِبها هللا أو ، بالشرع
 ؟ هل يلزم الوِلي قَضاء الواجب الْماِلي إن كَانَ فقريا أم ال: ثانيا

 .-من مرياثه: أي-أما قَضاء الواجب فيكون من تركته 
 ؟ هل يلزمه القَضاء بدون مطَالبة أم البد من الْمطَالَبة: ثالثًا
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 . ال يقضى إالَّ بالْمطَالَبة: وقَالَ أبو حنيفة ومالك، قَالَ الشافعي باألول
 . يؤخذ منه استفتاء األعلم ما أمكَن: رابعا

واإلحسان إلَى أهل ودِهما ، من ِبر الوالدين قَضاء الديون عنهما: خامسا
 . وباهللا التوفيق، بعد موِتهما
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ِإنَّ ِمن ، يا رسولَ اهللا: قُلْت$:  قَالَ� ماِلٍك  بِن)١( عن كَعِب]٣٨٦[
أَمِسك  :جفَقَالَ رسولُ اهللا . توبِتي أَنْ أَنخِلع ِمن ماِلي صدقَةً ِإلَى اهللا وِإلَى رسوِلِه

لَك ريخ وفَه اِلكم ضعب كلَيع#. 

<|†�Ö] 

Jديثوع الْحوضم  :ذر والتكم النالحميع الْمق ِبجدص. 
Jاتدفرالْم  : 
ِتي$: قَولُهبوت أي: #ِإنَّ ِمن :لَيكر توبة اهللا عمن ش . 

 . جأخرج منه صدقَة إلَى اهللا وإلَى رسوله : يعِني: أَنْ أَنخِلع ِمن ماِلي
فَأمره بإمساك : #ر لَكأَمِسك علَيك بعض ماِلك فَهو خي: جفَقَالَ رسولُ اهللا 

 .بعض الْمال وإنفاق بعضه
Jاِليمى اإلجعنالْم : 

وجاَء إليه ، جولَما قَدم النِبي ، تخلف كَعب بن مالك عن غَزوة تبوك
 واعترف جفأتى إلَى النِبي ، الْمعذرون؛ فَكَّر كَعب أنَّ الكَذب عاقبته وخيمةٌ

هالل بن أميةَ : وهما،  أمره هو واالثنني اللَّذَين معهجأرجأ النِبي فَ، بالصدق
مالك فَلَما بشر كَعب بن ، وبعد خمسني ليلة تاب اهللا عليه، ومرارة بن الربيع، الواقفي

                                                           

وهو أحد ، صحاِبي مشهور: الْمدِني -بالفتح -كَعب بن مالك بن أِبي كَعب األنصاري السلمي    ) ١(
 .�مات ِفي خالفة علي بن أِبي طالب ، الثالثة الذين خلفوا

لف كَع: قُلتخة تة مشهورة وطويلةقصة تبوك قصوقد ، وفيها أحكام وِحكَم، ب عن غَزو
 ).النجمي. (كَانَ كَعب أحد الشعراء من الصحابة الذين كانوا ينافحونَ عن اإلسالم وأهله
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خِلع ِمن ماِلي صدقَةً ِإنَّ ِمن توبِة اهللا علَي أَنْ أَن$: فَقَالَ، جبالتوبة أتى إلَى النِبي 
 .  بإمساك بعض الْمالجفَأمره النِبي . #هللا وِلرسوِلِه
Jديثفقه الْح : 
ويبقَى ذلك ، يؤخذ من الْحديث كَراهية التصدق ِبجميع الْمال: أوالً

 .الْمتصدق ينظر إلَى أكف الناس
سطٌ بني اإلسراف ِفي الْمادية والتخلي عن أنَّ الشريعةَ اإلسالمية و: ثانيا

أمسك : أي. #أَمِسك علَيك بعض ماِلك$: األسباب الَِّتي تجعل اإلنسان غنيا؛ لقوله
هعضوتصدق منه، ب. 

 . فيه استحباب الصدقَة شكرا هللا عند تجدد النعم وانصراف النقَم: ثالثًا
 .منه أنَّ الصدقَةَ لَها أثر ِفي محو الْخطَايا وصرف الْملماتيؤخذ : رابعا

 أن التقرب إلَى اهللا تعاىل مبتابعة رسوله تعترب أفضل األعمال: خامسا

 : ج أنَّ إمساك ما يحتاج إليه من الْمال أولَى من إخراجه؛ لقول النِبي              :  سادسا 
#ياَء خير ِمن أَنْ تذَرهم عالَةً يتكَفَّفُونَ الناسِإنك إنْ تذَر ورثَتك أَغِْن$

)١( . 
                                                           

وِفي كتاب ، )١٢٩٥(رقم ، رثى النِبي سعد بن خولَة: باب، رواه البخاري ِفي كتاب الْجنائز) ١(
وِفي كتاب ، )٢٧٤٢(رقم ، أن يترك ورثته أغنياء خري من أن يتكَفَّفُوا: باب، وصاياال

فضل النفَقَة علَى : باب، وِفي كتاب النفَقَات، )٤٤٠٩(رقم ، حجة الوداع: باب، الْمغازي
  وجع أو إني: ما رخص للمريض أن يقُولَ: باب، وِفي كتاب الْمرضى، )٥٣٥٤(رقم ، األهل

 ، ) ٦٣٧٣(رقم  ، الدعاء برفع الوباء والوجع    : باب، وِفي كتاب الدعوات   ، )٥٦٦٨(رقم ، وارأساه 
ورواه ابن ماجه ِفي ، )١٦٢٨(رقم ، الوصية بالثلث: باب، ورواه مسلم ِفي كتاب الوصية

،  كتاب الوصاياورواه أبو داود ِفي، )٢٧٠٨(رقم ، الوصية بالثلث: باب، كتاب الوصايا
والترمذي ِفي كتاب الوصايا ، )٢٨٦٤(رقم ، ما جاَء ِفي ما ال يجوز للموصي ِفي ماله: باب

والنسائي ِفي كتاب ، )٢١١٦(رقم ، ما جاَء ِفي الوصية بالثلث: باب، عن رسول اهللا
= 
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فَأجاَز ذلك بعضهم ، اختلف أهل العلم ِفي جواز الصدقَة بالْمال كله: سابعا
،  ِبجميع ماله عند تجهيز جيش العسرةج أتى إلَى النِبي �محتجا أنَّ أبا بكر 

ذلك بعضهم م عنديثومذَا الْحِبه الدست :$اِلكم ضعب كلَيع ِسكأَم# . قوفَر
 . واهللا تعالَى أعلم، ومن ال يستطيعه، بعضهم بني حالة من يستطيع الصرب
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= 

 ابن حبان ورواه، )٣٦٣٣، ٣٦٢٨، ٣٦٢٧، ٣٦٢٦(رقم ، الوصية بالثلث: باب، الوصايا
، وِفي كتاب إخباره عن مناقب الصحابة، )٤٢٤٩(رقم ، النفَقَة: باب، ِفي كتاب الرضاع

، ورواه مالك ِفي الْموطأ ِفي كتاب األقضية، )٧٢٦١(رقم ، فضل الصحابة والتابعني: باب
الوصية : باب، اياورواه الدارمي ِفي كتاب الوص، )١٤٩٥(رقم ، الوصية بالثلث: باب

 ).٣١٩٦(رقم ، بالثلث
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 ،أقضية: وجمعه، والية األحكام الشرعية: أي، الوالية: -بالْمد - القَضاء
 كغطاء وأغطية ، وأقضية، قَضاء: يقَال

وِغطَاء ، الِْمثَال هنا ليس ِبمالئم ِلما مثل عليه؛ ألنَّ القَضاَء بفتح فاء الفعل
 . أما الْجمع فهي مستوية أقضية وأغطية، بكسر فاء الفعل

ويكون أيضا ِبمعنى ، وهو ِفي األصل اسم إلحكام الشيء والفراغ منه
هذه كُلُّها ترد لَها ، وِبمعنى إتمام الشيء وأدائه، وِبمعنى قدر، وجبحكم وأ

 .)١(أدلة من اللغة والقرآن
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 .﴾    ﴿: ومنه قوله تعالَى، يأِتي القَضاء ِبمعنى إتمام الشيء وفراغه) ١(
 . ﴾ ﴿: كقوله تعالَى، وِبمعنى أوجب

  ﴿ .﴾  ﴿: كَما قَالَ تعالَى، ويأِتي القَضاء ِبمعنى اإلتمام
﴾. 

 هريامهوا: قَالَ الزموه مرجعها إلَى انقطاع الشيء وتجلَى واء ِفي اللغة عا ، لقَضوكُل م
 .أو أمضى فقد قضى، أو أنفذ، أو أعلم، أو أوجب، أو أُدي، أو أُِتم، أحكم عمله
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من أَحدثَ ِفي أَمِرنا $: جقَالَ رسولُ اهللا :  قَالَتل عن عاِئشةَ ]٣٨٧[
در و؛ فَههِمن سا لَيذَا مه# . 

 . # عِملَ عمالً لَيس علَيِه أَمرنا؛ فَهو ردمن$: وِفي لَفٍْظ

<|†�Ö] 

Jديثوع الْحوضرع :  مالش الَفَتا إذا خكم بإبطَاِلهثات والْححدالْم عنم
 .اإلسالمي
Jاتدفرالْم  : 

 . ينتطلَق ويراد ِبها االبتداع ِفي الد" أحدث"كلمة : من أَحدثَ ِفي أَمِرنا
أن يخترع أحد الْمكَلَّفني شيئًا علَى سبيل التعبد لَم  : واإلحداث ِفي الدين هو

 . يكُن له شاهد ِفي الشرع
 . ِفي ديننا: يعِني: #ِفي أَمِرنا$: جوقَولُ النِبي 
لُهقَو كَذَِلكا$: ورِنِه أَملَيع سلَي# :به الش ودقصد الْممحنا مبياَء به نجرع الذي ج . 

قَولُه :$هِمن سا لَيوص: أي: #مصكُن له شاهد ال من خي ا لَموال من ، م
 . وال مفهوم، وال نص، عموم

قَولُه :$در ولَى صاحبه: أي: #فَهع وددرم. 
Jاِليمى اإلجعنالْم : 

ولَم يكُن له ، ترع شيئًا يقصد به التعبدأو اخ، أنَّ كُلَّ من ابتدع بدعة
من عملَ عمالً لَيس علَيِه $: وكذلك قوله، أساس ِفي الشرع؛ فإنه مردود علَيه

در وا؛ فَهنربه صاحبه تشريع . #أَم دقصكُونُ بالقول الذي يألنَّ اإلحداث تارة ي
 .  ِفي الفعلوتارة يكُونُ، شيء ليس من الشرع
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Jديثفقه الْح : 
، أنَّ هذَا الْحديث من األحاديث العامة الَِّتي يدخل فيها أشياء كثرية: أوالً

 . وتشمل أمورا ليس لَها حصر
، إنَّ هذَا أحد األحاديث الثالثة الَِّتي تعترب أُسسا وأصوالً ِفي الدين: وقد قيل

 . وهي هذَا الْحديث
#...ِإنما اَألعمالُ ِبالنياِت $: وحديث

)١( . 
#دع ما يِريبك إلَى ما ال يِريبك$: وحديث

)٢( . 
ِإنَّ $: وهو حديث النعمان بن بشري ،وبعضهم أضاف إلَيها حديثًا رابعا

نياللَ بالْح ،نيب امرِإنَّ الْحو#
)٣( . 

                                                           

، ورواه مسلم ِفي كتاب اإلمارة، )١(رقم ، بدء الوحي: باب، البخاري ِفي كتاب بدء الوحي) ١(
والترمذي ِفي كتاب فَضائل ، )١٩٠٧(رقم . #ِإنما اَألعمالُ بالنيةِ $: جِبي قول الن: باب

، والنسائي ِفي كتاب الطَّهارة، )١٦٤٧(رقم ، ما جاَء فيمن يقَاتل رياًء وللدنيا: باب، الِْجهاد
رقم ، النية ِفي اليمني: باب، وِفي كتاب األيمان والنذُور، )٧٥(رقم ، النية ِفي الوضوء: باب

،   )٢٢٠١( رقم  ، فيمن عنى به الطالق والنيات      : باب ، ورواه أبو داود  ِفي كتاب الطالق        ، )٣٧٩٤(
 ).٤٢٢٧(رقم ، النية: باب، وابن ماجه ِفي كتاب الزهد

، )٢٥١٨(رقم ، ِني الْحوضما جاَء ِفي صفة أوا: باب، رواه الترمذي ِفي كتاب صفة القيامة والرقَائق) ٢(
والدارمي ِفي ، )٥٧١١(رقم ، الْحث علَى ترك الشبهات: باب، والنسائي ِفي كتاب األشربة

 .وصححه األلباِني، )٢٥٣٢(رقم ، دع ما يريبك إلَى ما ال يريبك: باب، كتاب البيوع
والنسائي ، )١٥٩٩(رقم ، لشبهاتأخذ الْحالل وترك ا: باب، رواه مسلم ِفي كتاب الْمساقَاة) ٣(

، وِفي كتاب األشربة، )٤٤٥٣(رقم ، اجتناب الشبهات ِفي الكسب: باب، ِفي كتاب البيوع
ِفي اجتناب : باب، وأبو داود ِفي البيوع، )٥٧١٠(رقم ، باب الْحثِّ على ترك الشبهات

 ).٣٣٢٩(رقم ، الشبهات
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 أخبر عن الدين أنه �االبتداع ِفي الدين؛ ألنَّ اهللا : ثالْمراد باإلحدا: ثانيا
       ﴿: -جلَّ من قائل-فَقَالَ ، قد كَملَ
فَمن أدخل بدعة ِفي الدين؛ فإنه يعد  . ]٣:الْمائدة[ ﴾   

 الدين  أنَّ-إن لَم يكن بلسان مقَاله-زاعما بلسان حاله ، مستدِركًا علَى الْمشرع
اقصن. 

يؤخذ من هذَا الْحديث أنَّ الْمحدثات الَِّتي تتعلَّق بالدنيا ومصاِلحها : ثالثًا
ومن ذلك الْمخترعات الَِّتي ، ما دامت فيها مصلَحة لإلنسان، ال تمدح وال تذَم

، ضة بدون ضرر كَالسياراتفَما كَانَ منها فيه منفَعة مح، ظَهرت ِفي هذَا العصر
وكذلك الْمخترعات الْحربية الَِّتي ينتفع ، وما أشبه ذلك، والقطَارات، والطَّائرات

 .  فهي جائزةTٌويجاهدونَ ِبها أعداء اهللا ، ِبها الْمسلمونَ
باب الَِّتي وما أشبه ذلك من األس، يعد من هذَا القبيل تلقيح النخل: رابعا

، وربما يكُونُ تركها فيه نقص ِفي الغالل، توفِّر علَى بِني اإلنسان كثريا من الرزق
 . وما أشبه ذلك
 أنَّ كُلَّ بدعة مردودةٌ؛ لقول -كَما سبقَت اإلشارة-يؤخذُ منه : خامسا

وكُلَّ ِبدعٍة   ،  محدثٍَة ِبدعةٌفَِإنَّ كُلَّ$:  كَما ِفي حديث العرباض بن ساريةجالنِبي 
#ضاللَةٌ

)١(  . 
ِإنَّ أَصدق الْحِديِث ِكتاب $:  كَانَ يقُولُ ِفي خطْبِتِهجوكَما ورد أنَّ الرسولَ 

وكُلَّ ِبدعٍة   ، ةٌوكُلَّ محدثٍَة ِبدع، وشر اُألموِر محدثَاتها، وأَحسن الْهدِي هدي محمٍد، اهللا
                                                           

: باب، والدارمي ِفي الْمقَدمة، )٤٦٠٧(رقم ، ِفي لُزوم السنة: باب، أبو داود ِفي كتاب السنة) ١(
، )٤٢(رقم ، اتباع سنة الْخلَفَاء الراشدين    : باب، وابن ماجه ِفي الْمقَدمة    ، )٩٥(رقم  ، اتباع السنة 

 .وصححه األلباِني
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#وكُلَّ ضاللٍَة ِفي الناِر، ضاللَةٌ
فيحكَم علَى كُلِّ بدعٍة ليس لَها شاهد من الشرع . )١(

 .أنها باطلةٌ ومذمومةٌ هي ومخترعها
أنَّ جميع البدع يحكَم علَيها بالفَساد؛  . #فَهو رد$: يؤخذ من قوله: سادسا

 . الوارد ِفي هذَا الْحديث وغريهللنهي
فَإن ، أنَّ حكم الْحاكم ال يكُون معتبرا إالَّ إذا كَانَ علَى محض الشرع: سابعا

ِإنما أَنا $: جالسيما وقد قَالَ النِبي ، وأنَّ الْحكم ِبما خالَفَه ال يسوغ، خالَف ذلك بطل
رشونَ، بِصمتخت كُمإِنوٍض،  ِإلَيعب ِتِه ِمنجِبح نكُونَ أَلْحأَنْ ي كُمضعلَّ بلَعلَى ، وع لَه أَقِْضيو

عما أَسِو محن ،ا أَقْطَعمذْ؛ فَِإنأخئًا فَال ييأَِخيِه ش قح ِمن لَه تيقَض ناِرفَمالن ةً ِمنِقطْع لَه #
)٢(  . 

 سِمع جلَبةَ جأَنَّ رسولَ اِهللا $: -جزوِج النِبي -م سلَمةَ وِفي رواية عن أُ
فَلَعلَّ ، وِإنه يأِتيِني الْخصم، ِإنما أَنا بشر: فَقَالَ، فَخرج ِإلَيِهم، خصٍم ِبباِب حجرِتِه

فَمن قَضيت لَه ِبحق ، ه صاِدق فَأَقِْضي لَهفَأَحِسب أَن، بعضهم أَنْ يكُونَ أَبلَغَ ِمن بعٍض
 . #فَلْيحِملْها أَو يذَرها، مسِلٍم؛ فَِإنما ِهي ِقطْعةٌ ِمن الناِر

أنَّ الْمرجع ِفي التمييز بني الْمحدثات والْمشروعات هم العلَماء الذين : ثامنا
 .وكانوا ِفي غَالب أحواِلهم علَى االستقامة، ةمارسوا الشرع أزمنة طويل

وأنَّ أهل ، يلزم من ذلك البيان ورد ما اشتبه إلَى الْمعلوم من الشرع: تاسعا
، العلم الذين يميزونَ بني هذه األمور لَهم أن يتكَلَّموا فيمن أتى ِبحدث ويبينوه

 االتجاهات      أهل العصر ِممن يريدونَ أن يبرروا        وليس ذلك من الغيبة كَما يدعيه بعض       
  .وباهللا التوفيق   ، الِْحزبية 

                                                           

وصححه األلباِني ِفي ، )١٥٧٨(رقم ، كيف الْخطبة: باب، النسائي ِفي كتاب صالة العيدين) ١(
.  #وكُلَّ ضالَلٍَة ِفي النارِ  $: ، وهو ِفي صحيح مسلم بدون ذكر)١٣٥٣(صحيح الْجامع رقم 

 ).٨٦٧(رقم ، تخفيف الصالة والْخطبة: باب، ِفي كتاب الْجمعة
 ).١١٠ص(سبق تخريجه، انظر ) ٢(
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امرأَةُ أَِبي -دخلَت ِهند ِبنت عتبةَ $:  قَالَتلعن عاِئشةَ  ]٣٨٨[
، جلٌ شِحيحِإنَّ أَبا سفْيانَ ر، يا رسولَ اهللا: فَقَالَت، ج علَى رسوِل اهللا -سفْيانَ

ِنيكِْفي بيكِْفيِني وا يفَقَِة مالن ِطيِني ِمنعِر ِعلِْمِه، ال يياِلِه ِبغم ِمن ذْتا أَخِإالَّ م ،
خِذي ِمن ماِلِه ِبالْمعروِف ما : جفَهلْ علَي ِفي ذَِلك ِمن جناٍح؟ فَقَالَ رسولُ اهللا 

 .#يِكيكِْفيِك ويكِْفي بِن

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضا  : منيهفَقَة بم نمتة ِفي أخذ ما يتباستفتاء من هند بنت ع
 .من غري علم زوجها

 :ذكر التراجم الواردة ِفي الْحديث:  أوالً●
وأبوها الذي       ،  أخت أِبي حذَيفَةَ بن عتبة       : فهند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس            

حتى فُسر ، وكَانَ رجالً مسنا وشريفًا ِفي قريش، وم بدر هو وأخوه وابنهبارز ي
 .]٣١:الزخرف[ ﴾         ﴿: Tقول اهللا 

حضرت ، وعروة بن مسعود الثقفي من ثقيف، هو عتبةُ بن ربيعه من قريش: قالوا
 �فَلَما قُِتلَ حمزة ، ل الْمسلمنيوكَانت تحرض علَى قت، أحدا مع زوجها

طْنهت بقَرا، بلَفَظَته قطعة من كَبده فالكتها ثُم ذَتوأخ . 
،  هو الذي بارز يوم بدر عمها شيبة بن ربيعة فقتله�وكَانَ حمزةُ 

مالَ فَ، وعتبة بن ربيعةَ ضربتني، واختلفا عبيدة بن الْحارث بن عبد الْمطلب
لكنها أسلمت يوم الفتح بعد زوجها ،  علَى أبيها عتبة فأجهز عليه�حمزةُ 

 .  فَبايعتهجوذَهبت ِفي اليوم الثاِني إلَى النِبي ، بيوم
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يا : ِإنَّ ِهند ِبنت عتبةَ بِن رِبيعةَ قَالَت$:  قَالَتلوقد جاَء عن عائشةَ 
انَ ِمما علَى ظَهِر اَألرِض أَهلُ أَخباٍء أَو ِخباٍء أَحب ِإلَي أَنْ يِذلُّوا ما كَ، رسولَ اِهللا

 اِئكِخب أَو اِئكبِل أَخأَه ى-ِمنيحي كاٍء ، -شِخب اٍء أَوبلُ أَخأَه موالْي حبا أَصم ثُم
وأَيضا  : جقَالَ رسولُ اِهللا .  أَخباِئك أَو ِخباِئكأَحب ِإلَي ِمن أَنْ يِعزوا ِمن أَهِل

فَهلْ ، ِإنَّ أَبا سفْيانَ رجلٌ ِمسيك، يا رسولَ اِهللا: قَالَت. والَِّذي نفْس محمٍد ِبيِدِه
#ِإالَّ ِبالْمعروف، الَ: علَي حرج أَنْ أُطِْعم ِمن الَِّذي لَه؟ قَالَ

)١(. 
توفِّيت ِفي السنة الرابعة ،  مع النساء الْمبايعاتجوبايعت رسولَ اهللا 

 . �ِفي اليوم الذي توفِّي فيه أبو قُحافَة والد أِبي بكر الصديق ، عشرة
وهند هذه أم : قَالَ" هند" عندما ذَكَر -رِحمه اهللا-أما قول ابن الْملقن 

 . ونفس وابقة، ها ذكرلَ، معاوية
إنَّ هذه الكَلمة كَلمةٌ عظيمة وفَظيعة من ابن الْملقن؛ إذ إنَّ الذي : وأقُولُ

 .  أنَّ اإلسالم يجب ما قَبلَهجوقد أخرب النِبي ، حصلَ منها كَانَ ِفي حال الكُفر
ن إسالمها، أسلمت، وبايعت، وحس-إذن فال يجوز أن نقول ِفي صحابية 

ما كان أهل خباء أحب إلَي أن يذلُّوا من أهل $: ِفي قوِلها@جوصدقها النِبي 
 فصدقها #خبائك، وقد أصبح ما أهل خباء أحب إلَي أن يعزوا من أهل خبائك

 -أنك صادقة:  يعِني#وأيضا والذي نفس محمد بيده$: ِفي ذلك بقوله@جالنِبي 
وهو حق عظيم ال يصل ،  لَهم حق الصحبةي ألنَّ الصحابة مثل هذَا القول؛

 ِريدِعيٍد الْخأَِبي س نع درا و؛ ِلمدقَالَ�إليه أح  : ِبيوا $: جقَالَ النبسالَ ت
                                                           

وِفي ، )٦٦٤١(رقم ، جكيف كَانَ يمني النِبي :  باب،البخاري ِفي كتاب األيمان والنذُور) ١(
، )٧١٦١(رقم ، من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه ِفي أمر الناس: باب، كتاب األحكام

 ).١٧١٤(رقم ، قَضية هند: باب، ومسلم ِفي كتاب األقضية مختصرا
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#ِدِهم وال نِصيفَهفَلَو أَنَّ أَحدكُم أَنفَق ِمثْلَ أُحٍد ذَهبا ما بلَغَ مد أَح، أَصحاِبي
وإنَّ  . )١(

وباهللا ، وأن نرى لَهم الفضل علَى غريهم، الواجب التأدب مع أصحاب رسول اهللا
 . التوفيق

، فَهو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف: أما أبو سفيان
كَانَ من أشراف ،  يوم بدروحنظلة الذي قُِتلَ، والد معاوية ويزيد بن أِبي سفيان

وكانت له راية الرؤساء الْمعروفَة ، ومن التجار، قُريش ِفي الْجاهلية وأفضلهم
 من غَنائم هوازن مائة من اإلبل جوأعطاه النِبي ، أسلم يوم الفتح، بالعقاب

 خمسني  على  وأعطى ابنيه      ،  وأربعني أوقية من الفضة تقوم عن أربعة آالف من الدراهم                    
،  ِفي سنة اثنتني وثالثني�توفِّي أبو سفيان ، من اإلبل يتألَّفُهم علَى اإلسالم

 . ثالث وثالثني: وقيل. إحدى وثالثني: وقيل
J اتدفرالْم : 

ِحيحلٌ شجانَ رفْيا سان: إنَّ أَبقَاربتوالبخلُ م حالش ، مأع حأنَّ الش والظَّاهر
سواء ، وشح النفِس منع البذل أو قلته، البخل؛ ألنَّ البخل يكُونُ ِفي الْمالمن 

 . كَانَ ِفي الْمال أو غريه
فَهلْ علَي من جناح ِفي ذلك أن آخذ من ماله بغري : أي: #فَهلْ علَي$: قَولُها

 .#ا يكِْفيِك ويكِْفي بِنيِكخِذي ِمن ماِلِه ِبالْمعروِف م$: جفَقَالَ رسولُ ، علمه
                                                           

، )٣٦٧٣(رقم  . # كُنت متِخذًا خِليالً           لَو $:  جقول النِبي   : باب، رواه البخاري ِفي كتاب الْمناقب       ) ١(
، ٢٥٤٠(رقم ، يتحريم سب الصحابة : باب، ورواه مسلم ِفي كتاب فَضائل الصحابة

، )٣٨٦١(رقم  ، جفيمن سب أصحاب النِبي   : باب ، ورواه الترمذي ِفي كتاب الْمناقب       ، )٢٥٤١
       أبو داود ِفي كتاب السن اهوِبي       : باب ، ةورأصحاب الن ب٤٦٥٨(رقم  ، جِفي النهي عن س( ،
 ).١٦١(رقم ، فضل أهل بدر: باب، ورواه ابن ماجه ِفي الْمقَدمة
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J اِليمى اإلجعنالْم: 
وكانت ، أسلمت هند بنت عتبةَ بن ربيعة بن عبد شمس صبيحة يوم الفتح

واستفتته ِبما  ، جوذَهبت فَبايعت النِبي ، قبلها شديدة الْحرب علَى اإلسالم وأهله
، ها تأخذ من مال زوجها أِبي سفيانَ بغري علمهوذلك أن، ورد ِفي هذَا الْحديث

 . فَأفتاها ِبجواز ذلك إذا أخذَت قَدر الكفاية بالْمعروف
J ديثفقه الْح: 
 أو طلب حكم؟ ، هل هي استفتاء: اختلَف أهلُ العلم ِفي هذه القصة: أوالً

حكم علَى الغائب إذا وأخذَ منه جواز الْ، فمنهم من رأى أنها طلب حكم
 . وأخذ منه مسألة الظفر، تعذَّر حضوره إلَى مجلس الْحكم

 . إنه استفتاء: ومنهم من قَالَ
،  االستفتاءفَمن رأى أنه استفتاء قَالَ ِبجواز ذكر اإلنسان ِبما يكْره إذا كَانَ ِفي

إلَى أَنْ ...  أَبا سفْيانَ رجلٌ شِحيح ِإنَّ$: والقول بأنه استفتاء هو األقرب؛ لقَوِلها
ِر ِعلِْمِه: قَالَتياِلِه ِبغم ِمن ذْتاٍح ِإذَا أَخنج ِمن ِفي ذَِلك لَيلْ عفَه#  . 

خِذي ِمن ماِلِه ِبالْمعروِف ما يكِْفيِك $: أنه أفتاها بقوله: وِمما يؤيد أنه استفتاء
 قد طَلَب جولو كانت الْمسألة طلب حكم؛ لَكَانَ النِبي . #ِكويكِْفي بِني
وسأله هل يعترف ِبما ادعت عليه زوجته أم ال؟ فَهذه القَرائن أو هذه ، حضوره

 . ال مسألة طلب حكم، األمور تبين أنَّ الْمسألَةَ مسألَة استفتاء
 . وهو إجماع: قَالَ، وجهاوجوب نفَقَة الزوجة علَى ز: ثانيا
ِبي : قُلتوفَة ِفي ذلك؛ لقول النعرلَى األدلة الْماع يستند عمذَا اإلججه  :

لَيس تمِلكُونَ ِمنهن شيئًا غَير ، فَِإنما هن عواٍن ِعندكُم، أَالَ واستوصوا ِبالنساِء خيرا$
ذَِلك ،ٍةِإال أَنْ ينيبٍة مِبفَاِحش اِجع، أِتنيضِفي الْم نوهرجفَاه لْنا    ِ,فَِإنْ فَعبرض نوهِرباضو 
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 وِلِنساِئكُم ،أَالَ ِإنَّ لَكُم علَى ِنساِئكُم حقا، فَِإنْ أَطَعنكُم فَال تبغوا علَيِهن سِبيالً، غَير مبرٍح
قح كُملَياع ،اِئكُملَى ِنسع قُّكُما حونَ: فَأَمهكْرت نم كُمشفُر وِطئْنأذَنَّ ِفي ، فَال يال يو

#أَنْ تحِسنوا ِإلَيِهن ِفي ِكسوِتِهن وطَعاِمِهن              :  أَالَ وحقُّهن علَيكُم     ، بيوِتكُم ِلمن تكْرهونَ        
)١(. 

وإلَى ذلك ذَهب ، لْمرأة تقَدر ِبحال الزوج علَى الصحيحأنَّ نفَقَةَ ا: ثالثًا
 افعيه اهللا-الشِحممالك، -ر بال ، وذَهفَقَة ِبحوأبو حنيفة أنَّ االعتبار ِفي الن

 . وذَهب أحمد بن حنبل أنَّ االعتبار ِبحاِلِهما، الْمرأة
حيحاهللا هو القول األول؛ لقول: والقَولُ الص T: ﴿    

                   
 .]٧:الطالق[ ﴾  

 ﴿ :Tوجوب نفَقَة األوالد الصغار علَى والدهم؛ لقول اهللا               : رابعا  
              

 .]٢٣٣:البقرة[ ﴾
دليل علَى أنَّ نفَقَةَ األبناء علَى . ﴾    ﴿: فقوله

 . و من ينوب عنهأ، األب
خِذي ِمن ماِلِه $: جأنَّ هذه النفَقَةَ مقَدرةَ بالكفاية؛ لقول النِبي : خامسا

                                                           

، وأبو داود ِفي كتاب )١٢١٨(رقم @جصحيح مسلم ِفي كتاب الْحج، باب حجة النِبي ) ١(
، واه الترمذي ِفي كتاب الرضاعر، و)١٩٠٥(رقم @جالْمناسك، باب صفة حجة النِبي 

: باب، ورواه ِفي تفسري القرآن، )١١٦٣(رقم ، ما جاَء ِفي حق الْمرأة علَى زوجها: باب
حق الْمرأة علَى : باب، ورواه ابن ماجه ِفي كتاب النكَاح، )٣٠٨٧(رقم ، ومن سورة التوبة

، )١٨٥٠(ب الْمناسك، باب ِفي سنة الْحج رقم والدارمي ِفي كتا، )١٨٥١(رقم ، الزوج
 ).٣٩٤٤(وابن حبان رقم 
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 .#ِبالْمعروِف ما يكِْفيِك ويكِْفي بِنيِك
والثانية لَها ، إحداهن لَها أوالد كثري: إذا كَانَ للرجل زوجتان: سادسا
ولعل بعض ، كُل واحدة منهن لَها نفَقَتها بقدر ما عندها من البننيفَ، أوالد قليل

 . وهذَا كالم باطل، الناس يظُن الْمساواة مع اختالف عدد األوالد
فَإذَا بلَغوا فإنه ال تلزم علَى ، أنَّ نفَقَةَ األوالد تجب إلَى أن يبلُغوا: سابعا
 الْمزوجات إالَّ أنه يستثنى من ذلك النساء غري              ،  إلحسان  إالَّ من باب ا     ،  األب نفقتهم    

الذين عندهم عاهات تمنعهم من الكَسب؛ ، وذوي العاهات من األوالد، والزمناء
 .فإنه تجب نفقتهم

فيه جواز سماع كالم األجنبية عند االستفتاء وعند التحاكُم؛ ألنَّ : ثامنا
 . ذلك ضرورة
يؤخذُ منه جواز ذكر اإلنسان ِبما يكْره إذا كَانَ لالستفتاء أو : تاسعا
           ﴿:  يقُولُ�واهللا ، للشكوى

 . وأنَّ ما كَانَ من هذَا القبيل ال يعد من الغيبة .]١٤٨:النساء[ ﴾  
الْمستفِتي أو الشاكي؛ فإنه إذا كَانَ ال يعد من الغيبة من أجل حق : عاشرا

فَمن ابتدع ، من باب أولَى أالَّ يكُون من الغيبة إذا كَانَ ذلك ِفي بيان حق اهللا
وقد ، أو أحدث حدثًا؛ وجب أن يذْكَر ببدعته أو حدثه؛ ليعلم الناس حالَه، بدعة

فَمن أَحدثَ $:  ما بين عيٍر إلَى ثَوٍر قَالَ لَما ذكر الْمدينة وأنها حرمجقَالَ النِبي 
ال يقْبلُ ِمنه يوم ، والناِس أَجمِعني، والْمالِئكَِة، أَو آوى محِدثًا؛ فَعلَيِه لَعنةُ اهللا، ِفيها حدثًا

#الِْقيامِة صرف وال عدلٌ
)١( . 

                                                           

)١ (جالبخاري ِفي كتاب الْح اهوة: باب، ردينم الْمررقم ، ح)ة، )١٨٧٠وِفي كتاب الِْجزي ،
إثْم من : باب، وِفي كتاب الفَرائض، )٣١٧٢(رقم ، ذمة الْمسلمني وجوارهم واحدة: باب

= 
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وهو أن يكُونَ ، ديث علَى مسألة الظَّفراستدل ِبهذا الْح: الْحادي عشر
، فَتمكَّن من بعض ماله، ولَم يصل إلَى حقِّه، للرجل حق عند أحٍد من الناس

 . فَلَه أن يأخذَ بقدر حقِّه من غري رجوع إلَى من علَيِه الدين: قالوا
وتسمى هذه الْمسألة ، ابهوهذَا مذهب الشافعي وأصح: قَالَ ابن الْملَقن

شرح "كَما حكَاه النووي ِفي ، ومنع ذلك أبو حنيفَة ومالك، "مسألة الظفر"
 ". مسلم

كَما هو ، يجوز األخذ من الِْجنس ومن غريه: قَالَ ابن الْملقن: الثاِني عشر
 إالَّ إذا تعذَّر واألصح عند أصحابنا أنه ال يأخذ من غري الِْجنس، ظاهر اإلطالق

 . جنس الْمال الذي له عند الرجل: أي، الِْجنس
 . ج جواز إطالق الفتوى من غري تقييد بثبوت كَما أطلقه النِبي          : الثالث عشر   
جواز اعتماد العرف ِفي األمور الَِّتي ليس لَها تحديد شرعي؛ : الرابع عشر

 .#الْمعروِف ما يكِْفيِك ويكِْفي بِنيِكخِذي ِمن ماِلِه ِب$: لقوله
جواز خروج الْمرأة الْمزوجة من بيتها ِلحاجتها من : الْخامس عشر

هكَذَا قَالَ ابن ، أو علمت رضاه، محاكَمة واستفتاء وغريه؛ إذا أذن لَها زوجها
 . ها استأذنت زوجها ِفي الْخروجوالذي ذَكَره ابن كثري ِفي ترجمتها أن، الْملقن

وكذلك ، أنَّ ما يذكَر ِفي االستفتاء من عيب أو أذية للغري: السادس عشر
 . وال يكُون ذلك من الْممنوع كَما تقَدم، ِفي الْمحاكَمة؛ أنه ال يوجب تعزيرا

                                                           

= 

،  محدثًاإثْم من آوى : باب ، وِفي كتاب االعتصام بالكتاب والسنة      ، )٦٧٥٥(رقم  ، ن مواليهتبرأ م
،  )١٣٧١،  ١٣٧٠،  ١٣٦٦(رقم   ، فضل الْمدينة   : باب ، ومسلم ِفي كتاب الْحج      ،  )٧٣٠٦(رقم  

،  و ادعى إلَى غري أبيه   أ، ما جاَء فيمن تولَّى غري مواليه   : باب، ورواه الترمذي ِفي كتاب الوالء والِْهبة       
 ).٢٠٣٤(رقم ،  ِفي تحريم الْمدينة   :  باب، ورواه أبو داود ِفي الْمناسك       ، )٢١٢٧( رقم 
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كذا استدل به : ن الْملقنقَالَ اب، جواز القَضاء علَى الغائب: السابع عشر
 . وفيه قوالن ألهل العلم، وترجم علَيه البخاري ِفي صحيحه، جماعة من أصحابنا

كَما ، تقَدم أن رجحت أنَّ الْمسألة مسألة استفتاء ال طلب حكم: وأقول
 . بينت األدلة علَى ذلك من الْحديث

علَى ولَدها من حيث إنَّ صرف الْمال علَى أنَّ للمرأة والية : الثامن عشر
ِإذْ $: وِفي حديث عبد اهللا بن عمرو، الْمحجور علَيه أن يملكه نفَقَته ِلمدة معينة

فَانطَِلق : قَالَ. ال: أَعطَيت الرِقيق قُوتهم؟ قَالَ: فَقَالَ، جاَءه قَهرمانٌ لَه فَدخلَ
#كَفَى ِبالْمرِء ِإثْما أَنْ يحِبس عمن يمِلك قُوته: جقَالَ رسولُ اِهللا : قَالَ. مفَأَعِطِه

)١(. 
 .أنَّ القَولَ قَولُ الزوجة ِفي قبض النفَقَة أو عدمها: التاسع عشر
ذنه أنَّ الْمرأة ال يجوز لَها أن تأخذ من مال زوجها شيئًا إالَّ بإ: العشرون

 . هكَذَا قَالَ ابن الْملقن، وإن قَلَّ
قُلت : ِبياُء النسألَ النجوقد ساِجِهنِفي اإلنفاق من مال أزو  ، ناهفَأفت
وال يجوز للمرأة أن ، )٢( -الطعام الناضج: أي- بأنَّ لَهن الرطب جرسولُ اهللا 

 . تأخذ غري هذَا إالَّ بإذن زوجها
ال يجوز التصرف فيه ، أنَّ مالَ الغري محظُور على الغري :  والعشرونالْحادي

منها ، وهذه القاعدة أيدتها أدلة ال نطيل بذكرها، إال بإذن صاحبه أو بأمر شرعي
مِن اقْتطَع حق $:  قَالَجأَنَّ رسولَ اهللا : أِبي أُمامةَ كَما ِفي حديث جقول النِبي 

                                                           

 داود نحوه وأبو، )٩٩٦(رقم ، فضل النفَقَة علَى العيال والْمملوك: باب، رواه مسلم ِفي كتاب الزكَاة) ١(
 ).١٦٩٢(رقم ، لرحمِفي صلة ا: باب، ِفي كتاب الزكَاة

، )١٦٨٦(رقم ، الْمرأة تتصدق من بيت زوجها: باب، سنن أِبي داود ِفي كتاب الزكَاة) ٢(
 ).٧٦٤٠(وضعفه األلباِني، وِفي سنن البيهقي برقم 
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وِإنْ : فَقَالَ لَه رجلٌ. وحرم علَيِه الْجنةَ، ٍم ِبيِميِنِه؛ فَقَد أَوجب اهللا لَه النارامِرٍئ مسِل
  .)١(#!!وِإنْ قَِضيبا ِمن أَراٍك: قَالَ! كَانَ شيئًا يِسريا يا رسولَ اِهللا؟

 الناس بغري  علَى من يأخذ أموالTفَما أصعب الْموقف بني يدي اهللا 
قود، حدقَّافني عند الْحا من الولَنجعئني ، نسأل اهللا أن يرجتا من الْملَنعجوأالَّ ي

 .وباهللا تعالَى التوفيق، علَى حقُوق الغري
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 ).٨٠ص(سبق تخريجه، انظر ) ١(
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 سِمع جلَبةَ خصٍم ِبباِب جأَنَّ رسولَ اِهللا $: ل عن أُم سلَمةَ ]٣٨٩[
ِتِهحرج ،ِهمِإلَي جرأَالَ: فَقَالَ، فَخ رشا با أَنمِإن ،مصأِتيِني الْخي هِإنأَنْ ، و كُمضعلَّ بفَلَع

فَمن قَضيت لَه ِبحق مسِلٍم؛ فَِإنما ، فَأَحِسب أَنه صاِدق فَأَقِْضي لَه، يكُونَ أَبلَغَ ِمن بعٍض
 .#فَلْيحِملْها أَو يذَرها، طْعةٌ ِمن الناِرِهي ِق

<|†�Ö] 

Jديثوع الْحوضِبي :  مالن رجإخبارشائر البكَس رشوأنه ،  عن نفسه بأنه ب
بل إنَّ الْمالَ ، وأنَّ قَضاَءه ال يحل شيئًا محرما، يقضي علَى نحو ِمما يسمع

ربقَى حام يراالْحاكم؛ لقوله، امكم الْححله حاِر$: وال يالن ةٌ ِمنِقطْع ا ِهيمفَِإن ،
 . #فَلْيحِملْها أَو يذَرها

Jاتدفرالْم  : 
ومثله لَجبة بأن ترتفع أصوات مختلطَة ال ، هي اختالط األصوات: جلَبة

 . يتبين منها شيء
 . يتنازعونأصوات خصوم : أي: جلَبة خصٍم

 . لحجرة أم سلَمة : أي: ِعند باِب حجرِتِه
. #ألْحن ِبحجِتِه ِمن بعٍض$: مثل قوله: فَلَعلَّ بعضكُم أَنْ يكُونَ أَبلَغَ ِمن بعٍض

وسلمم رذَا أمة، وهجة الْحتونَ ِفي إقَامفَاوتاس يفَالن . 
 . أكثر بالغة: غُومعنى أَبلَ
،   الْحسبان  فأقضي له بناًء علَى ذلك     ، فَأظُن وأعتقد أنه صادق      : أي :  فَأَحِسب 

 . فَمن قَضيت له ِبحق مسلم؛ فَإنما هي قطعة من النار
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أنَّ ذلك الْحق الذي أخذَه من مال أخيه ببالغته : أي: فَلْيحِملْها أَو يذَرها
 . قطعة من النارإنما هي 

 .أمر تهديد: فَلْيحِملْها
 .أمر إباحة: أَو يذَرها
Jاِليمى اإلجعنالْم : 

 ِبيالن معتهجسجرة قوم عند باب حومصإليهم،  خ جرفَخ ،موقَالَ لَه :
رشا أنا بمإن ،عما أسحو ِمملَى نا أَقْضي عمع، وإنلَّ بولَع نكُونَ أَلْحكُم أن يض

، فَمن قَضيت له ِبحق أخيه،  فَأَقِْضي لَه-أَقْوى حجة وأَكْثَر بالغَة: أَي-ِبحجِتِه 
أو ، فإنه متى حملها؛ حملَ النار، فَليحملها إن شاَء، فَإنما أقتطع له قطعةً من النار

 .  أن يترك ما ليس له فيه حقفهو خري، ليذَرها إن شاَء
Jديثفقه الْح : 
فإنه ، يؤخذ من هذَا الْحديث جواز التقَاضي والتخاصم ِفي الْمسجد: أوالً

دراِلٍك $: قد وم نب بِه �أنَّ كَعلَيع ا كَانَ لَهنيٍد دردأَِبي ح ناهللا ب دبى عقَاضت 
فَخرج ،  وهو ِفي بيِتِهجارتفَعت أَصواتهما حتى سِمعها رسولُ اِهللا فَ، ِفي الْمسِجِد

#...ِإلَيِهما 
 . وال شك أنَّ بيوت اهللا ينبغي أن تصانَ عن الْخصومات.  الْحديث)١(

                                                           

: وِفي باب، )٤٥٧(رقم ، ِفي الْمسجدالتقَاضي والْمالزمة : باب، البخاري ِفي كتاب الصالة) ١(
كالم الْخصوم : باب، وِفي كتاب الْخصومات، )٤٧١(رقم ، رفع الصوت ِفي الْمساجد

وِفي كتاب ، )٢٤٢٤(رقم ، ِفي الْمالزمة: وِفي باب، )٢٤١٨(رقم ، بعضهم ِفي بعض
رقم ، صلح بالدين والعنيوِفي باب ال، )٢٧٠٦(رقم ، هل يشري اإلمام بالصلح: باب، الصلح

، )١٥٥٨(رقم ، استحباب الوضع من الدين: باب، ومسلم ِفي كتاب الْمساقَاة، )٢٧١٠(
وأبو داود ، )٥٤٠٨(رقم ، حكم الْحاكم ِفي داره: باب، والنسائي ِفي كتاب آداب القُضاة

: باب، تاب األحكاموابن ماجه ِفي ك، )٣٥٩٥(رقم ، ِفي الصلح: باب، ِفي كتاب األقضية
= 
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 لبشريته؛ تبعا ِلما  جي ِفي هذَا تقرير من النِب. # أَالَ ِإنما أَنا بشر$: قَولُه: ثانيا
           ﴿:  وأمر به ِفي قولهTقَضاه اهللا 

 .]١١٠:الكهف[ ﴾
 ِمما يدعيه له بعض أصحاب البدع من جيؤخذُ من هذَا براَءة النِبي : ثالثًا

ى مقَامات  تتجاوز به إلَجصوفية وبريلوية وغريهم من اعتقادات ِفي رسول اهللا 
أو أعطاه شيئًا ، فَهو بريء من كُلِّ من كَذَب عليه، جوهذَا افتراء عليه ، األلوهية

 . �من حق ربه 
، تقرير بأنه ال يعلم الغيب. #ِإنما أَنا بشر$: وهو قوله، ِفي هذَا تقرير: رابعا

 . بالظَّاهروأنه بشر كغريه من البشر ال يحكُم إالَّ 
دليل علَى أنَّ الْمتخاصمني . #وِإنما يأِتيِني الْخصم$: يؤخذ من قوله: خامسا

إما بكونه محق ومعه ، وقد يتغلَّب أحدهما، كُل منهما يريد أن يجعلَ الْحجة له
والباطل ،  باطالًفيجعل ببالغته الْحق، وإما لكونه أشد بالغة من خصمه، البينة
 . والكَذب صدقًا، والصدق كذبا، حقا

فَأَحِسب أَنه ، ولَعلَّ بعضكُم أَنْ يكُونَ أَبلَغَ ِمن بعٍض$: يؤخذ من قوله: سادسا
فَأَقِْضي لَه اِدقِبي . #صالن كْمكحكم غريه من البشرجأنَّ ح  ، معا سيقضي ِبم

جةمن الْحرعيال الغري؛ لقوله، ج واألمور الشبيح ِلموذلك شيء غري م :$ نفَم
 .#قَضيت لَه ِبحق مسِلٍم؛ فَِإنما ِهي ِقطْعةٌ ِمن الناِر

 يحرم وال، ال يحل حراما،  كحكم غريهجيؤخذ من هذَا أنَّ حكم النِبي : سابعا
                                                           

= 

ِفي إنظار : باب، والدارمي ِفي كتاب البيوع، )٢٤٢٩(رقم ، الْحبس ِفي الدين والْمالزمة
 ).٢٥٨٧(رقم ، الْمعسر
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فَمن جاَء بشاهدي زور بأنه قَضى ، كام الْحقيقية كَما هيبل تبقَى األح، حالالً
فَحكَم القاضي بأنه قد برئت ذمته من ذلك الدين؛ فَإنَّ ، دائنه الْمبلَغ الْمحدد

وإذا أتى الرجلُ بشاهدين يشهدان أنَّ فُالنا تزوج ، ذمته لَم تربأ بذلك الْحكم
وحكَم بأنها زوجته لَم ، فَحكَم القاضي بشهادِتِهما، نا علَى ذلكوأشهد، فالنة

،  - باهللا والعياذ -بل هو يعتبر كُلَّما وطئها وطئها بالزنا           ،  يبح له وطئها بذلك الْحكم      
 . وهذَا مذهب الْجمهور

الفُروج دون فَزعم أنَّ حكم القاضي يبيح ، وخالَف ِفي ذلك أبو حنيفة
بل إنَّ ذلك يبقَى ، ال يباح منه شيء بشهادة الزور، وكُلُّ ذلك حرام، األموال

 .حراما كَما هو ِفي األصل حرام
أنَّ الْحكم ال يبيح ما حكَم . #فَِإنما ِهي ِقطْعةٌ ِمن الناِر$: يؤخذ من قوله: ثامنا
، وأنَّ مالَ الغري حرام على الغري، ندا إلَى البينة واليمنيولو كَانَ مست، به القاضي

عن ،  كَما جاَء ِفي الْحديث عن مطَرف بن عبد اهللا بن الشخِريجوقد قَالَ النِبي 
#ضالَّةُ الْمسِلِم حرق الناِر$: جقَالَ رسولُ اهللا : أَِبيِه قَالَ

فكيف ، وهي ضالة.  )١(
وعلَى من ، فإنه يكُونُ أشد تحريما!  أخذَ ذلك الْمال ِبحكم احتالَ فيه؟إذا

 .يخاف اهللا أن يمتنع عن أخذه
هذَا األمر . # ِإنْ شاَءفَلْيحِملْها$: قوله. #أَو يذَرها، فَلْيحِملْها$: ِفي قوله: تاسعا
 . ]٤٠:فصلت[ ﴾      ﴿: �كقوله ، أمر تهديد

                                                           

والدارمي ِفي ، )٢٥٠٢(رقم ، ضالَّةُ اإلبل والبقر والغنم: باب، ابن ماجه ِفي كتاب األحكام) ١(
، )١٢٩٤(وِفي مسند الطيالسي برقم        ، )٢٦٠٢،  ٢٦٠١(رقم   ، ِفي الضالة :  باب ، كتاب البيوع 

، وِفي )٢١١٢، ٢١١٠(، وِفي الْمعجم الكبري رقم )٢١٠٣٧(وِفي مسند اإلمام أحمد برقم 
 .وصححه األلباِني). ٥٧٩٢(سنن البيهقي رقم 
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بل يجب علَيه أن يحكُم ، أنَّ الْحاكم ال يجوز له أن يحكُم بعلمه: عاشرا
باإلجراءات الشرعية الَِّتي تبيح الْحكم ِفي الظاهر حتى ولو علم هو بنفسه شيئًا  

ومن ، فإنه يجب علَيه أن يحكم باإلجراءات ويترك علمه، خالف ما يحكم به
 . إنَّ الواجب علَى القاضي أالَّ يحكُم بعلمه:  الفُقَهاُءهنا قَالَ

 . يؤخذ منه موعظَة القَاضي للخصوم: الْحادي عشر
فَأَحِسب أَنه    $ :يؤخذ منه العملُ بالظَّن وبناء الْحكم عليه؛ حيث قال                      :  الثاِني عشر     

اِدقعليه بالنسبة للح  . #ص عمجفِتيوهو أمر موباهللا التوفيق، اكم والْم.   
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 كَتبت لَه كَتب أَِبي أَو$:  قَالَب بِن أَِبي بكْرةَ )١( عن عبِد الرحمِن]٣٩٠[
أَالَّ تحكُم بين اثْنيِن : -وهو قَاٍض ِبِسِجستانَ -ِإلَى ابِنِه عبيِد اهللا بِن أَِبي بكْرةَ 

انُوبغَض تولَ اهللا ، أَنسر تِمعي سقُولُجفَِإني  : وهِن وياثْن نيب دأَح كُمحالَ ي
 .  #غَضبانُ

 .#الَ يقِْضين حاِكم بين اثْنيِن وهو غَضبانُ$: وِفي ِروايٍة

<|†�Ö] 

Jديثوع الْحوضم  :ضالَة الغكم ِفي حبالنهي عن الْح. 
Jاتدفرالْم  : 
انَ$: قَولُهتوفَة: #ِبِسِجسعرى اآلن ، هذه بالد ممسا ، " أفغانستان"تتهاصموع

 .كابل
أنَّ والده ينهاه عن الْحكم بني الناس : أي: أَالَّ تحكُم بين اثْنيِن وأَنت غَضبانُ

 . ِفي حالَة الغضب
ال ، من أجل هذَا الدليل: أي، تعليلية" الفاء:  " رسولَ اهللافَِإني سِمعت: قَالَ

 . تحكم ِفي حالَة الغضب
واو " الواو  ":الَ يحكُم أَحد بين اثْنيِن وهو غَضبانُ:  يقُولُ جسِمعت رسولَ اهللا 

 . والْحال هو غَضبانُ: أي، والْجملَة بعده حالية، الْحال
                                                           

بكرة  حمن بن أِبي   عبد الر   : وقَالَ ،  )٣٨١٦( برقم  " التقريب " ترجمه ِفي    : عبد الرحمن بن أِبي بكرة              ) ١(
، روى له الْجماعة، مات سنة ست وتسعني، ثقة من الثانية، نفيع بن الْحارث الثقفي البصري

 ).النجمي". (التقريب"أما عبيد اهللا فَلَم أجد له ترجمة ِفي 
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Jْاِلي المى اإلجعنم: 
 أن يحكُم الْحاكم بني الناس وهو غَضبان؛ ذلك جنهى الشارع الْحكيم 

ألنَّ الغضب يؤثِّر علَى التوازن الشخصي لإلنسان؛ فلذلك ال يؤمن أن يحيف 
أو يخطئ الصواب ِفي حال غَضبه؛ فيكون ذلك ظُلما علَى الْمحكُوم ، قَاصدا
 . وإثْما علَيه، وحسرة علَى الْحاكم، عليه

Jديثفقه الْح : 
يؤخذ من هذَا الْحديث الْمنع من القَضاء ِفي حالَة الغضب؛ وذلك ِلما                   :  أوالً 

وعدم حصوله علَى الوجه          ،  يحصل لإلنسان فيه من التشويش الْموجب الختالل النظَر                
اُء بالعلة الْجامعة إلَى كُلِّ حال يخرج الْحاكم ِبها عن السداد               وعداه الفُقَه   ، الْمطلُوب  

وألْحقُوا به الْجوع        ، فَألْحقُوا به الْهم الذي يجلب للنفس الضجر           ، واستقامة الْحال    
، ِلموالْمرض الْمؤ، الطَّعاموالتوقَان إلَى     ، ومدافَعته للحدث     ، والفرح الْمفرط   ،  الشديد  

 . ونحو ذلك. والنعاس الغالب، والربد الْمنكي، والْحر الْمزعج
فَإنَّ كُلَّ واحد ، وهو قياس مظنة علَى مظنون: -رِحمه اهللا-قَالَ ابن الْملقن 

وكَأنَّ الغضب إنما خص ، حاملٌ علَى الْخلط، من هذه األمور مشوش للذهن
 . وصعوبة مقَاومته، لشدة استيالئه علَى النفس

 .ظاهر الْحديث أنه ال فرق بني أن يكُونَ الغضب هللا تعالَى أو لغريه: ثانيا
إنه داخل ِفي النهي مع : فال يقَال،  معصوم من الْخطَأجأنَّ النِبي : ثالثًا

 عبد اهللا بن وقد جاَء ِفي حديث، سائر الْمكَلفني؛ ألن حالَه ال تقاس ِبحال غريه
،   أُِريد ِحفْظَهجكُنت أَكْتب كُلَّ شيٍء أَسمعه ِمن رسوِل اهللا $: عمرو قَالَ

شيِني قُرتهقَالُوا، فَنو :هعمسٍء تيكُلَّ ش بكْتولُ اِهللا !! أَتسرجورشب  ، كَلَّمتي
فَأَومأَ ، جفَذَكَرت ذَِلك ِلرسوِل اِهللا ،  الِْكتاِبفَأَمسكْت عِن. ِفي الْغضِب والرضا
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#فَوالَِّذي نفِْسي ِبيِدِه ما يخرج ِمنه ِإال حق، اكْتب: فَقَالَ، ِبأُصبِعِه إلَى ِفيِه
)١( . 

وأنها كالسماع من الشيخ ِفي ، يؤخذ من الْحديث العمل بالكتابة: رابعا
جلومة ، وب العدرجإذا كانت م ا قَومة ِبهايوالر عناية؛ فَموا إذا كَانَ ِفي الرأم

 . عن اإلجازة
، والصحيح الْمشهور بني أهل العلم الْجواز: -رِحمه اهللا-قَالَ ابن الْملقن 

 . كَتب إلَي فُالنٌ: لكن يقُولُ ِفي الرواية بالكتابة
أبو بكرة هذَا هو الصحاِبي الْمشهور نزلَ ِفي بكرة أيام حصار : مساخا

وأبوه مولَى    ، وسمي أبو بكرة  ، الطائف من القصر الذي كانت ثقيف محاصرة فيه    
 .   أبيهوهو أخو زياد بن    ،  ونال العز والشرف باإلسالم والِْهجرة         ، للحارث بن كلدة    
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، الْمقَدمةوالدارمي ِفي ، )٣٦٤٦(رقم ، ِفي كتابة العلم: باب، رواه أبو داود ِفي كتاب العلم) ١(
 .، وصححه األلباِني)٦٥١٠(وأحمد برقم ، )٤٨٤(رقم ، من رخص ِفي كتابة العلم: باب
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أَالَ أُنبئُكُم ِبأَكْبِر $: جقَالَ رسولُ اهللا :  قَالَ�ِبي بكْرةَ  عن أَ]٣٩١[
اِإلشراك : قَالَ. بلَى يا رسولَ اهللا:  قُلْنا-قَالَها ثَالَثَ مراٍت: أَي-؟ الْكَباِئِر ثَالَثًا

. أَالَ وقَولُ الزوِر وشهادةُ الزوِر: فَقَالَ، وكَانَ متِكئًا فَجلَس، وعقُوق الْواِلديِن، ِباِهللا
  .#لَيته سكَت: فَما زالَ يكَررها حتى قُلْنا

<|†�Ö] 

Jديثوع الْحوضاإلخبار بأكرب الكبائر:  م. 
Jاتدفرالْم  : 

فَذَكَر    ،   أورد ما ذُِكر   ثُم،  أال أخربكم بأكرب الكبائر       :  أي :  أَالَ أُنبئُكُم ِبأَكْبِر الْكَباِئرِ          
 . الزوروشهادة   ، وعقُوق الوالدين     ، اإلشراك باهللا    : الَِّتي هي    ، الثالث الْمعاصي    

. #أَنْ تجعلَ هللا ِندا وهو خلَقَك$:  بقولهجفَقَد فَسره النِبي : أما اإلشراك باهللا
،  يخرج الْمسلم من اإلسالمشرك أكرب: ومعلوم أنَّ الشرك ينقَسم إلَى قسمني

 . وشرك أصغر ال يخرج العبد من اإلسالم
وعقُوق ، وهو قطع األرض وشقُّها، وهو مشتق من العق: أما عقُوق الوالدين

 .  قطيعتهما بعمل اإلساَءة إليهما حتى يجعلهما يبكيان: الوالدين
لَ$: قَولُهِكئًا فَجتكَانَ موة الزور وقول الزور: أي: #سادهبذكر ش مأنه اهت ،

 .#أَالَ وقَولُ الزوِر$: فَجلَس فَقَالَ
فَمن ألْحق ِبمسلم ضررا بقول كأن رماه ، وقول الزور يشملُ كُلَّ زوٍر

بل ،  القبيلويسيء سمعته؛ فَهو من هذَا ، وزورها عليه ليهينه ِبها، بفرية اختلقها
إنَّ من شِهد زورا علَى فالن بأنَّ عنده ماالً لفالن قدره كذا وكذا أخف وطئة 
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، واهللا حسيب من يفعل ذلك من أصحاب الِْحزبيات،  من أن يلحق به عيبا وعارا
 . وسيقف الْجميع بني يدي من ال تخفَى عليه خافية

Jاِليمى اإلجعنالْم : 
وهو بيان األحكام ،  ِبحكم وظيفته الَِّتي وضعه ِبها ربهجأنَّ رسولَ اهللا 
فَذَكَر هذه . #ِبأَكْبِر الْكَباِئِر -أُخِبركُم: أَي-أَالَ أُنبئُكُم $: الشرعية قَالَ ألصحابه

 ، �وأخذٌ لَحقِّه ، هيةوهو اعتداء على مقَام األلو، اإلشراك باهللا: الَِّتي هي، الثالث
وعقُوق الوالدين فظيع؛ ألنه ، وإعطاؤه ِلمن ال يستحقه من الْمخلوقني العاجزين

وشهادة الزور عامة لكل قول مزور ومكذُوب يراد به ، مكَافَأة لإلحسان باإلساءة
 . أو اعتداء علَى عرضه، انتقاص من وقع عليه بأخذ من ماله

J ديث فقهالْح: 
أَالَ $: يؤخذ من هذَا الْحديث إبالغ األحكام الشرعية بطريقة العرض: أوالً

ئُكُمبأُن# . 
ومعاٍص ، وأكرب كبائر، كبائر: أنَّ الْمعاصي تنقسم إلَى ثالثة أقسام: ثانيا
 . دونَ ذلك
أو ،  بالنارأو توعد،  هي كُلُّ ذنب أتبع صاحبه بلعن:تعريف الكبائر: ثالثًا

 . أو رتب عليه حد من الْحدود الدنيوية، بغضب الْملك الْجبار
 .وهذه الثالث منها، أما أكرب الكبائر فال تعلم إالَّ من طريق الشرع: رابعا

، وهذه الكبرية هي أكرب من كُلِّ الكبائر، أولُها اإلشراك باهللا: خامسا
 .سالم إن كَانَ الشرك أكربوفَاعلها يخرج من اإل

هو أن يعطي اإلنسان حق  : الشرك األكرب الذي يخرج من اإلسالم: سادسا
، فيعتقد فيه القُدرة علَى ما ال يقدر عليه إالَّ اهللا، -جلَّ وعال-األلوهية لغري اهللا 
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طانا غيبيا  وأن يعتقد فيه سل، والنصر علَى العدو، وإعطاء الولد، كإنزال الْمطَر
 . يطلع به علَى الْمغيبات

، فهو ال يخرج من اإلسالم كالرياء العارض ِفي العمل: أما الشرك األصغر: سابعا
 أو يزيد Tإذا لَم يقصد تعظيم الْمخلوق تعظيما يساوي تعظيم اهللا ، والْحلف بغري اهللا

وما أشبه . اللصوصلوال الكلب ألتانا : ِهمكَقَوِل، وإسناد النعم إلَى غري اهللا، عليه
، وال يوجب الْخلُود ِفي النار، فَهذَا الشرك األصغر ال يخرج من اإلسالم، ذلك

 . نعوذ باهللا من ذلك، إنه داخلٌ ِفي الوعيد بعدم الْمغِفرة: وقد قيل
ديد؛ لكون عقُوق الوالدين الذي يوجب لَهما البكاء والْحزن الش: ثامنا

 . وهذَا الذنب أعظم الذنوب بعد الشرك، ابنهما قابل إحسانهما باإلساءة
دليل علَى االهتمام بالْخصلة األخرية؛ . #وكَانَ متِكئًا فَجلَس$: قوله: تاسعا

أو ، فقد يحمل علَى شهادة الزور بغض الْمشهود عليه، ألنَّ الدواعي إليها كثرية
ود لهحشهالْم لَى ذلك، بة عوشأو أخذ الر . 

فَمن بهت مسلما ِفي عرضه ِبما يريد أن يشينه به أو ، وقول الزور يتفَاوت: عاشرا
  ﴿ : يقُول�واهللا ، وحسابه شديد، يسيء به سمعته؛ فَإنَّ ذنبه عظيم

 . ]٥٨:األحزاب[ ﴾             
عن  ، عن أَِبيِه،  ِفي الْحديث عن سهِل بِن معاِذ بِن أَنٍس الْجهِنيوقد جاَء

 ِبياِفٍق $:  قَالَجالننم ا ِمنِمنؤى ممح نقَالَ-م اهأُر-  موي همِمي لَححلَكًا يثَ اهللا معب
منهاِر جن ِة ِمنامِل، الِْقيسى ممر نمو منهِر جلَى ِجساهللا ع هسبِبِه ح هنيش ِريدٍء ييا ِبشم
#حتى يخرج ِمما قَالَ

)١( . 
                                                           

) ١٥٧٣٤(وأحمد رقم ، )٤٨٨٣(رقم ، من رد عن مسلم ِفي غيبة: باب، ِفي كتاب األدبداود أبو ) ١(
 .وحسنه األلباِني
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 عن شهادة الزور وقول الزور بكونه كَررها جتنفري النِبي : الْحادي عشر
 . #لَيته سكَت$: حتى قالوا

 . وباهللا التوفيق
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لَو يعطَى الناس $:  قَالَجأَنَّ رسولَ اهللا : ب عِن ابِن عباٍس ]٣٩٢[
مالَهوأَماٍل واَء ِرجِدم اسى نع؛ الدماهوعِه، ِبدلَيى ععدلَى الْمع ِمنيالْي لَِكنو# . 

<|†�Ö] 

Jديثوع الْحوضاء:  منات من كتاب القَضاوي والبيعالد . 
Jاتدفرالْم  : 

ماهوعِبد اسطَى النعي ود: لَوبدون قُي . 
$مالَهوأَماٍل واَء ِرجِدم اسى نعِه، الدلَيى ععدلَى الْمع ِمنيالْي لَِكنو#. 

 .  يتابعوعرفَه الفُقَهاُء بأن الْمدِعي هو من لو ترك لَم             ، هو الْمطَاِلب   :  الْمدِعي    
وقد يقَالُ ِفي ، وهو من إذا ترك لَم يترك، فَهو ِبِضد ذلك: أما الْمدعى علَيِه

 . وقد يعرف بأنه الْمتهم، هو من بيده السلعة الْمدعى فيها: الْمدعى عليه
Jاِليمى اإلجعنالْم : 

الناس بدعواهم بدون بينة وال يمني؛ الدعى  بأنه لو يعطَى جأخرب النِبي 
فَجعلَ ، ولكن الشريعة جاَءت من عند العليم الْخبري، أقوام دماَء رجال وأموالَهم

ويمنع الْمعتدون عن ،  لَها حدودا وموازين؛ لتؤدى الْحقُوق إلَى أصحاِبهاTاهللا 
وباهللا ،  ِبما يترقَّبهم وينتظرهم عند العجز من التعزير واإلفالسالدعاوي الكاذبة

 .التوفيق
Jديثفقه الْح : 
ففي ، يؤخذ من هذَا الْحديث أنَّ الناس ال يستوون ِفي التورع وعدمه: أوالً

 ال يمنعه وِفي الناس من، ومن الناس من يمنعه حياؤه، الناس من يمنعه إيمانه
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 هذَا دليلٌ علَى أنَّ جوقول النِبي ، وهو الشخص الذي ال يباِلي، حياٌء وال إيمانٌ
من الناس من يحب ابتزاز أموال الناس واالدعاء علَيهم؛ ولذلك جعلَت لَهم 

 . باليمنيوالْمدعى عليه ، وهو تكليف الْمدِعي بالبينة، الشريعة رادعا
وغالبا تكون الدعوى ِفي شيء تحت يد ، أنَّ الْمدعي تلزمه البينة: ثانيا

فمن أجل ذلك كُلِّف الْمدعي بالبينة علَى صدق ، فتخالف الواقع، الْمدعى عليه
اهعود. 

يحلف يمني إذا عجز الْمدعي عن البينة؛ وجب علَى الْمدعى عليه أن : ثالثًا
 . البراَءة من تلك الدعوى حتى تربأ ساحته

إنما جِعلَت البينةُ علَى الْمدِعي ألنها حجة قَوية : قَالَ ابن الْملقن: رابعا
، تؤكد الدعوى وتقويها؛ حيث إنَّ الْمدعى فيه غالبا يكُون بيد الْمدعى عليه

فَمن توفَّرت له هذه الْحجة؛ أخذَ ، وهي الْحجة القَوية، ي بالبينةفكلف الْمدِع
 . ومن لَم تتوفَّر له؛ فال يلزم له بعد ذلك إالَّ اليمني، الْحق الْمدعى فيه ِبها

إالَّ أنَّ هذَا االستنتاج العقلي يبين صحة ، وهذَا التقسيم استنتاج عقلي
ا، رعالشاضعهوع األمور ِفي مضكَاٍف ِفي توزيع ، وأنه ي رعقيقَة أنَّ الشوإالَّ فَالْح

فَالْحمد هللا الذي علَّمنا ما لَم نكن ، ووضع كل شيء ِفي موضعه، هذه األمور
 . نعلم

  ، دعي فإنه يبدأ فيها بالْم   ، يستثنى من قاعدة الدعاوي والبينات القَسامة        : خامسا
 لألنصار حني ادعوا دم عبد اهللا بن سهل جوقد قَالَ النِبي ، فيجعل عليه اليمني

 . #فَيدفَع ِإلَيكُم ِبرمِتِه، تحِلفُونَ خمِسني يِمينا علَى رجٍل ِمنهم$: علَى يهود خيبر
واليمني علَى  ،  علَى الْمدعيالبينة: "ويستثنى من هذه القَاعدة قاعدة: سادسا

وهو أنه إذا كَانَ للمدعي شاهد واحد؛ فإنه إذا ، ما صح به الْحديث، "من أنكر
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لَم يجد الشاهد اآلخر الذي يكمل النصاب يحلف علَى مقتضى ما شِهد به 
، مالك: ة الثالثةوبالشاهد واليمني أخذ األئم، الشاهد؛ فيكون مكَمالً لدعواه

 . وأحمد، والشافعي
 من    جوالْحنفية محجوجونَ ِبما ثبت عن النِبي             ، ومنع القَضاَء بذلك أبو حنيفة        

 .  التوفيقوباهللا  ، اعتبار يمني الْمدعي مكَمالً لنصاب الشهادة عند عدم وجودها                  
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،  ومشروباتوهو ما يتغذَّى به اإلنسانُ من مأكوالت          ، جمع طَعام   : األطعمة    
ولكن يطْلَق الطَّعام علَى الْمأكُول غَالبا؛ ِعلْما بأنَّ الْمشروبات الَِّتي فيها تغذية 

نسان ِبحاجة إلَى ما يغذِّي واإل، للجسم تشترك مع الْمأكُوالت ِفي كَوِنها مغذِّية
 . جسمه

 Tوحرم اهللا ، )١(وقد أمر اهللا ِعباده أن يأكلوا ِمما ِفي األرض حالالً طيبا
كَما ، وتوعد علَى ذلك بالوعيدات الرادعة، علَى الْمسلمني أكل الْمحرمات

            ﴿: �يقُولُ 
 . ]٢٧٥:رةالبق[ ﴾

            ﴿: وقَالَ
 . ]١٣٠:آل عمران[ ﴾

           ﴿: وقَالَ
 .]١٠:النساء[ ﴾ 

 ﴿: فَقَالَ، وحرم علَى الْمؤمنني أن يأكل بعضهم أموال بعض بالباطل
                                                           

             ﴿: كَما قَالَ تعالَى) ١(
 .]١٦٨:البقرة[ ﴾  
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إلَى غري ذلك من . ]٣٠-٢٩:النساء[ ﴾       

 . النصوص القُرآنية والنصوص النبوية
ورتب ، وترك الْمشتبة؛ اسِتبراًء للدين والِعرض، وأمر بأخذ الْحالل البين
ٍص  لسعِد بن أِبي وقَّاجفَقَالَ ، واسِتجابة الدعاء، علَى أكل الْحالل قَبول العمل

يا سعد أَِطب مطْعمك؛ تكُن مستجاب $: لَما طَلَب منه أن يكُونَ مستجاب الدعاء
# ...الدعوِة

 .  الْحديث)١(
:  جقَالَ رسولُ اهللا :  قَالَ� كَما ِفي حديث عبد اهللا بن مسعوٍد جوقَالَ 

 يعِطي الدنيا منT وِإنَّ اهللا ، ما قَسم بينكُم أَرزاقَكُمِإنَّ اهللا قَسم بينكُم أَخالقَكُم كَ$
ِحبالَ ي نمو ِحبي ،بأَح نِإالَّ ِلم ينِطي الدعالَ يو ،هبأَح فَقَد يناهللا الد طَاهأَع نفَم ،

والَ يؤِمن حتى يأمن جاره ، لَم قَلْبه وِلسانهال يسِلم عبد حتى يس، والَِّذي نفِْسي ِبيِدِه
اِئقَهواِهللا؟ قَالَ: قَالُوا. ب ِبيا ني اِئقُهوا بمو :هظُلْمو همغَش ، االً ِمنم دبع كِْسبال يو
وال يترك خلْف ظَهِرِه ِإالَّ ، ِه فَيقْبلَ ِمنهوال يتصدق ِب، فَينِفق ِمنه؛ فَيبارك لَه ِفيِه، حراٍم

، ولَِكن يمحو السيئَ ِبالْحسِن، الَ يمحو السيئَ ِبالسيِئ T ِإنَّ اهللا، كَانَ زاده إلَى الناِر
#ِإنَّ الْخِبيثَ ال يمحو الْخِبيث

)٢( . 
 :ذكر فيه عشرة أحاديث

                                                           

،  موضوعةوِفي سلسلة األحاديث الضعيفَة والْ، )١٠٧١(رقم ، ضعيف الترغيب والترهيب) ١(
 .-رِحمه اهللا-لأللباِني ، )١٨١٢(برقم 

، وِفي )١٥١٩، ١٠٧٦(، وِفي ضعيف الترغيب والترهيب رقم )٣٦٧٢(أخرجه أحمد برقم ) ٢(
 ).١٦٢٥(ضعيف الْجامع رقم 
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]٣٩٣[ِشٍري  عِن باِن بمعالن قَالَ�ن  : ِبيالن تِمعقُولُ جسي - ارأَشو
 يعلَمهن وبينهما مشتبهات الَ، والْحرام بين، ِإنَّ الْحالَلَ بين$: -النعمانُ ِبِإصبعيِه إِلَى أُذُنيِه

ومن وقَع ِفي الشبهاِت؛ وقَع ، ى الشبهاِت؛ استبرأَ ِلِديِنِه وِعرِضِهفَمِن اتقَ، كَِثري ِمن الناِس
،  أَالَ وِإنَّ ِلكُلِّ مِلٍك ِحمى، كَالراِعي يرعى حولَ الِْحمى يوِشك أَنْ يرتع ِفيهِ   ، ِفي الْحراِم

هاِرمحى اهللا مِإنَّ ِحمِإنَّ، أَالَ وأَالَ وكُلُّه دسالْج لَحص تلَحةً ِإذَا صغضِد مسِفي الْج  ،
كُلُّه دسالْج دفَس تدِإذَا فَسو ،الْقَلْب ِهيأَالَ و# . 

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضض: مين والِعرات استرباء للدبهقَاء الشات. 
J اتدفرالْم : 

نيالَلَ بأي: ِإنَّ الْح :اضحو. 
نيب امرالْحأي: و :اضحته، واهيبصفته وم ضحتوكُلٌّ منهما ي  : 

،  الْمذَكَّىواللحم ، واألرز  ، والذُّرة   ، أنواع الْمآكل من البر    : ففي الْحالل البين      
 .  والفواكه والْخضروات وغري ذلك، واألسماك

وغري ذلك من ، ال الْمأخوذ بالسرقَة والغشوالْم، الربا: ومن الْحرام البين
،  أنواعهاوالْمشروبات الْمحرمة كَالْخمر والْمخدرات ِبجميع             ، الْمأكوالت الْمحرمة   

وأكل أموال ، وأكل أموال األوقاف، والْمال الْمأخوذ بالظلم، وما أشبه ذلك
 . وما إلَى ذلك من الْمحرمات، والزنا، وأكل مال الْمسلم بغري حق، اليتامى

قَولُه :$اتِبهتشا ممهينبة: #وايوِفي رو :$اتِبهتشم ورا أُممهنيبوهذه . #و
ألحكام والْممارسني    ،  الْمشتبهات يخفَى حكْمها إالَّ علَى أهل العلم الْمتعمقني فيه                      
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ة؛ وِلهريعاِس$: ذَا قَالَالشالن ِمن كَِثري نهلَمععِني. #الَ يخفَى : ياس تأنَّ أكثر الن
:  أما أهل العلم فَإنهم بالنظَر والقياس يلحقُونَ هذَا الْمشتبه بأحد الْحكمني، علَيهم

لحقُونه به؛ وِلهذَا أو أشبه بالْحرام؛ فَي، إما أن يكُونَ أشبه بالْحالل؛ فَيلحقُونه به
وِحمايةً ، ابتعد عنها ولَم يقربها؛ ِحمايةً لدينه: أي. #فَمِن اتقَى الشبهاِت$: قَالَ

 .  لدينه وعرضه-طَلَب البراَءة: أي-لعرضه؛ فإنه حينئٍذ قد استربأ 
 الشبهات؛  أنَّ من تجرأ علَى: أي: #ومن وقَع ِفي الشبهاِت؛ وقَع ِفي الْحراِم$: قوله

وأفتى نفسه ِبِحلِّها؛ فإنه يقَع ِفي ، ِبمعنى أنه تجرأ علَى األمور الْمشتبهة فَوقَع فيها
الْحرام والبد؛ ألنَّ من الْمعلوم من حال الناس أنَّ من تجرأ علَى األمور الْمشتبهة؛ 

 . طَانَ يستدرجه حتى يستهني بالْحرام الواضح فيقع فيهفَإنَّ الشي
 ِبيالن برثَالً بقولهجوقد ضم  :$     عترأَنْ ي وِشكى يلَ الِْحموى حعراِعي يكَالر

إنَّ الْمرعى الذي ِفي : فَربما يقُولُ، ومعلوم أنَّ صاحب الْماشية الذي يرعى. #ِفيِه
ولكن الذي حولَ الزرع وقريب منه الرعي ، ة قد أكلت منه مواشي الناسالفال

فَيرعى قريبا من ، فيه أسلم وأحسن؛ ألنَّ الْمرعى الذي فيه لَم تقَع فيه الْمواشي
 . فَإذَا رعى قريبا من الزرع؛ دخلَت بعض مواشيه علَى الزرع فأكلت منه، الزرع

كَانَ . #أَالَ وِإنَّ ِلكُلِّ مِلٍك ِحمى$: ثُم قَالَ،  هذَا الْمثَلجا ضرب النِبي وهكَذَ
والبد لَهم ، ولَهم إبل يحمل علَيها، الْملُوك ِفي الزمن األول لَهم خيل يقَاتل علَيها

ا إالَّ حني استغنى الْملُوك وما تِرك هذَ، من أماكن تكُونُ محمية ِلخيلهم وإبلهم
 . والْمصفَّحات، والدبابات، والطَّيارات، كَالسيارات: والرؤساء بالْمصنوعات

وِإذَا ، ِإذَا صلَحت صلَح الْجسد كُلُّه، وِإنَّ ِفي الْجسِد مضغةً$: جثُم قَالَ 
كُلُّه دسالْج دفَس تدأَالَ ، فَسالْقَلْب ِهية لصغرها . #وضغلصغر : أي-هذه الْم

 :  فَإنها هي الَِّتي تصرف الْجسد والْجوارح-حجمها
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معمورة بالتقوى؛ ظَهرت ،  فَإن كَانت صاِلحة بأن كانت عامرة باإليمان-
مري لَها والْمدبر األعمال وحركَات الْجسد صاِلحة؛ ألنَّ القَلب الصاِلح هو األ

 . فيها
 وإن كانت ِبِخالف ذلك بأن كانت مشحونة بالْهوى والشهوات وأمور -

فأفسدته بأوامرها السيئة الْمبنية علَى ، الباطل؛ انعكَست علَى الْجسد وجوارحه
 .اد كَريمنسأل اهللا أن يصلح قلوبنا وأعمالنا؛ إنه جو، الشهوات والشبهات

J اِليمى اإلجعنالْم: 
 :  مدار هذَا الْحديث علَى ثالثة أمور●
-اضحو نياللٌ بح  . 
-اضحو نيب امروح  . 
فال يدرونَ هل هي من الْحالل ،  وأمور مشتبهةٌ تخفَى علَى معظَم الناس-

 أم من الْحرام؟ 
أو يتجرأ ،  يحذِّر من األمور الْمشتبهة أن يستهانَ ِبهاجي وِلهذَا فَإنَّ النِب

وأنَّ الواجب علَى من لَم يكُن عنده علم أالَّ يقِْدم علَى أي شيء ، علَيها بال علم
وبقي مع ، فَإن أفتوه، من هذه الْمشتبهات حتى يسأل أهل العلم عن حكمها

وليبتعد ، ء من الْخوف والشك؛ فَليتجنب تلك الشبهاتذلك ِفي نفسه شي
، وتردد ِفي الصدِر، واِإلثْم ما حاك ِفي الْقَلِْب$: -علَيه الصالة والسالم-عنها؛ لقوله 

اسالن اكِإنْ أَفْتانُ. وفْيقَالَ س :كوأَفْتو#
)١( .  

   رلَيه   -ولَقَد أخبالم  عالة والسا         -الصلَيهِني عنبة يضغد مسصالح  أنَّ ِفي الْج 
                                                           

، دع ما يريبك إلَى ما ال يريبك: باب، والدارمي ِفي كتاب البيوع، )١٨١٦٢(أحمد رقم ) ١(
 .حسن لغريه: قال األلباِني) ١٧٣٤(، وِفي صحيح الترغيب والترهيب برقم )٢٥٣٣(م رق
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فإن صلَحت فَسيكُون الْجسد كله صاِلحا؛ ألنها  تملي علَيه ، الْجسد وفَساده
فَليدع ، وإن فَسدت كَانَ الْجسد كله فاسدا؛ ألنها تملي علَيه الِعصيان، الصالح
 بداالعاِلحكُونَ صى يصلح قلبه حته بأن يري، ربإالَّ ِبخ هاحبفال يأمر ص . 
J ديثفقه الْح: 

حالل : يؤخذ من هذَا الْحديث أنَّ الدين ينقَسم إلَى ثالثة أقسام: أوالً
والقسم الثالث أمور مشتبهات ال يعلَمهن كثري ، وحرام واضح بين، واضح بين

 . وشبه بالْحرام، فيهن شبه بالْحالل،  الناسمن
،  ِفي ضمن ذلك حثٌّ للمسلم علَى أخذ الْحالل واجتناب الْحرام: ثانيا

           ﴿: واهللا تعالَى يقُولُ
 .]١٦٨:البقرة[ ﴾    

إلمساك وا، واجتناب الْحرام الواضح، ففي هذَا أمر بأخذ الْحالل الواضح
 . عن الشبهات حتى يعلَم العبد من أي شيء هي

فَمن امتنع عن أكل الْحالل ، أمر اهللا للعباد بأكل الْحالل أمر إباحة: ثالثًا
 ج وقد علمنا ما جرى للرهط الثالثة الذين جاُءوا إلَى بيوت النِبي           ، تدينا؛ عد معتديا     

 �عن أنس بن مالك : حيث روى البخاري ِفي صحيحه ، هيسألون عن عبادت
، ج يسأَلُونَ عن ِعبادِة النِبي ججاَء ثَالثَةُ رهٍط إلَى بيوِت أَزواِج النِبي $: قَالَ

غُِفر لَه ما تقَدم قَد ، جوأَين نحن ِمن النِبي : فَقَالُوا، فَلَما أُخِبروا كَأَنهم تقَالُّوها
رأَخا تمِبِه وذَن ِمن ،مهدا: قَالَ أَحدلَ أَبلِّي اللَّيي أُصا فَِإنا أَنأَم .رقَالَ آخا : وأَن

ال أُفِْطرو رهالد ومأَص .رقَالَ آخا: ودأَب جوزاَء فَال أَتسِزلُ النتا أَعِفي- )١(أَنو 
                                                           

ورواه ابن حبان ، )٥٠٦٣(رقم ، الترغيب ِفي النكَاح: باب، رواه البخاري ِفي كتاب النكَاح) ١(
 ).٣١٧(رقم ، ما جاَء ِفي الطَّاعات وثواِبها: باب، ِفي كتاب الرب واإلحسان
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 فَجاَء -)١(ال أَنام علَى ِفراٍش: وقَالَ بعضهم. ال آكُلُ اللَّحم: وقَالَ بعضهم: ِروايٍة
أَما واِهللا ِإني َألخشاكُم ِهللا وأَتقَاكُم ! ؟أَنتم الَِّذين قُلْتم كَذَا وكَذَا: فَقَالَ، جرسولُ اهللا 

أُ، لَهو ومي أَصلَِكنفِْطر ، قُدأَرلِّي وأُصاَء، وسالن جوزأَتو ، سِتي فَلَينس نع ِغبر نفَم
 .  #ِمني

كَما أنه ليس من الدين التجرؤ علَى ، فليس من الدين ترك الْحالل تدينا
 . �محارم اهللا 
 . هات أنَّ هناك أمورا مشتبجأخرب النِبي : رابعا
 :  والناس أمام هذه الْمشتبهات ينقَسمونَ إلَى قسمني●

ويلحقُوها ِبما ، فَإنهم يجب علَيهم أن يدرسوا هذه الْمشتبهات: إما علَماء
يحكُمونَ ، سواء كَانَ من الْحالل أو من الْحرام، يرونَ أنها به أشبه وإليه أقرب

 . د الدراسة بعيدا عن الْمؤثرات؛ ليكون الْحكم لَهم ولغريهم من الناسعلَيها بع
الصنف الثاِني العوام وطَلَبة العلم الْمبتدئني الذين ال يمكنهم إلْحاق هذه 

وعدم   ، فهؤالء يجب علَيهم التوقف   : -الْحالل أو الْحرام -الْمشتبهات بأحد النوعني       
، وإن اختلَفَت الفَتوى، دام علَى هذه الْمشتبهات إالَّ بفتوى من أهل العلماإلق

 من جفَيجب أن يعودوا إلَى الفَتوى الَِّتي تكون أقرب إلَى كتاب اهللا وسنة رسول اهللا             
 . خالل األدلة الْمسبورة ِفي الفتوى

، تبهة ِحماية للدين والِعرضيؤخذ من هذَا أن ِفي ترك األمور الْمش: خامسا
 . وِفي ذلك يكُون التارك للمشتبه أقرب للسالمة

                                                           

)١ (كَاح     رسلم ِفي كتاب النم اهد       : باب ، وجفسه إليه وون اقَتت نرقم  ، استحباب النكاح ِلم)١٤٠١(   ،
ورواه ابن حبان ، )٣٢١٧(رقم ، النهي عن التبتل: باب، ورواه النسائي ِفي كتاب النكَاح

 ).١٤(رقم ، نقالً وأمرااالعتصام بالسنة وما يتعلَّق ِبها : باب، ِفي الْمقَدمة



  > ��������د��������א����م
١٧١ 

فإنه من قَارب ،  للمشتبهات ِبمن رعى حولَ الِْحمىجمثَّلَ النِبي : سادسا
 .الِْحمى؛ وقَع فيه والبد

. #ولَ الِْحمى يوِشك أَنْ يقَع ِفيِهكَالراِعي يرعى ح$: هناك عالقة ِفي قوله: سابعا
وهذه العالقة هي أنَّ التحرز ِمما اشتبه أمره . #أَالَ ِإنَّ ِفي الْجسِد مضغةً$: وبني قوله

فَإن كَانَ القَلْب صاِلحا ، يعود إلَى تقوى القلوب وصالِحها وتأثرها باإليمان
، وإن كَانَ تأثره باإليمان ضعيفًا،  أزكى وأبعد عن الشبهاتمتأثرا باإليمان؛ كَانَ

 بالْمعنى   أو، وسماعه للنصوص الشرعية قليالً؛ كَانَ أكثر جرأة علَى تلك الشبهات                    
 . الْمتشاِبهات: األصح

مع ، سادا أنَّ الْجسد كُله يقُوم علَى القلب صالحا وفَجأخبر النِبي : ثامنا
ولكنه هو الْمحرك والْمؤثر ِفي ، -قطعة من اللحم صغرية: أي-أنَّ القلب مضغة 

 .الْجسد
 ؟ هل العقل ِفي القلب أو ِفي الدماغ: اختلَف الناس قَديما وحديثًا: تاسعا

 .  أدلةولكل منهم. ِفي القلب: وبعضهم قالوا. ِفي الدماغ: فَبعضهم قالوا
حيحا: والصميعقل فيهما جأنَّ الع ،اغ ارتباط قَويموأنَّ بني القلب والد ،

فَإذَا حصلَ التأثري علَى ، وال يصح العقل إالَّ إذا كَانَ القَلْب والدماغ صحيحني
ى وإذا حصلَ التأثري علَى القلب انعكس أثره علَ، الدماغ انعكس أثره علَى القلب

 .  وباهللا التوفيق، وال يصح العقل إالَّ بصحتهما، الدماغ
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 فَسعى الْقَوم   ،  أَنفَجنا أَرنبا ِبمر الظَّهرانِ       $:  قَالَ �عن أَنِس بِن ماِلٍك       ]٣٩٤[
 جوبعثَ ِإلَى رسوِل اهللا ، فَأَتيت أَبا طَلْحةَ فَذَبحها، وأَدركْتها فَأَخذْتها، فَلَِغبوا

ا فَقَِبلَههذَيفَخا وِرِكهِبو# . 
 .أعيوا: لَِغبوا

<|†�Ö] 

Jديثوع الْحوضأكلها:  م ازوِحلُّ األرنب وج. 
Jاتدفرالْم  : 

 .أثَاروها: أي: أَنفَجنا
، الصيدوهو نوع من أنواع ، سريع الْجري، األرنب حيوان معروف: أَرنبا

تهربيوز أخذه وتجح فيؤكل، يذبوي . 
مى الْقَوعري: سهو الْج عيالس. 

 . تعبوا وأعيوا: ِبمعنى: فَلَِغبوا
 .لَحقتها: أَدركْتها
 . مسكتها: فَأَخذْتها

، العقَبةأحد النقباء ليلة ، زيد بن سهل: أبو طَلْحة اسمه: فَأَتيت أَبا طَلْحةَ
 . يوهو زوج أم سليم الَِّتي هي أم أنس بن مالك ، وأحد فُضالء األنصار

 . الورك هو ملتقَى الظَّهر مع مربط الرجل: ِبوِرِكها
 .والفَخذُ ِفي أعلى الرجل، فَخذَي األرنب: أي: وفَِخذَيها

أو ، ه ما يسمى اآلن بالْجمومولَعلَّ، هو موضع قريب من مكَّةَ: مر الظَّهراِن
 .قريبا منه
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Jاِليمى اإلجعنالْم : 
ولَعلَّهم قد نزلوا ِفي ذلك الْمكَان الذي ،  وأصحابه ِفي سفَرجكَانَ النِبي 
 بأصحابه ِفي عام جفَلَقَد نزلَ ِفي هذَا الْموضع رسولُ اهللا ، هو مر الظَّهران

، ليأخذوهافَسعى القَوم بعدها ، -أثرنا: أي-رنبا وهو معنى أنفَجنا فأثاروا أ، الفتح
 . #وأَدركْتها، فَلَِغبوا$: قَالَ

فَأخذَها وذَهب ِبها ،  وكَانَ أنس بن مالك ِفي ذلك الوقت ِفي ريعان شبابه
ولَعلَّه قد أَكَلَ منها ، ها فَقَِبلَجفَذَبحها وأهدى منها إلَى رسول اهللا ، إلَى زوج أمه

 .كَما أشار إلَى ذلك ابن الْملقن ِفي الرواية الَِّتي حكَاها
Jديثفقه الْح : 

وأنها نوع من أنواع ، يؤخذ من هذَا الْحديث جواز أكل األرنب: أوالً
 .الصيد يؤكَلُ لَحمها

وإن سعى وراَءه عدد فَلَم يدركُوه؛ ،  أدركَهيؤخذُ منه أنَّ الصيد ِلمن: ثانيا
كَهأدر نكُونُ ِلمبالتذكية ، فإنه ي همملك لَحملكه باألخذ، -وهو الذبح-ويوي ،
 .ويحل لَحمه بالتذكية

 .أنَّ هذَا الْحيوان يجوز اقتناؤه وتربيته: ثالثًا
، وزعموا أنَّ األرنب تحيض،  عن بعض السلَفحِكيت كَراهة لَحِمِه: رابعا

من  :  حيث قَالَ-رِحمه اهللا -"  الفتح "وال دليل علَى ذلك إالَّ ما حكَاه ابن حجر ِفي   
جاَء   $:  قَالَ �عن أِبي هريرةَ    ،  حديث أخرجه النسائي من طريق موسى بن طَلْحةَ        

 جفَأَمسك رسولُ اهللا ، فَوضعها بين يديِه،  قَد شواها ِبأَرنٍبجأَعراِبي ِإلَى النِبي 
إالَّ أنه اختلف فيه علَى موسى بن      ، ورجاله ثقات   . #وأَمر الْقَوم أَنْ يأكُلُوا    ، فَلَم يأكُلْ

 . ’ا. طَلْحةَ اختالفًا كثريا
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، )٨/٢٤٧(بن أِبي شيبةَ وا، )٤/٥١٦(وأخرجه أيضا عبد الرزاق : وأقول
: واحتج ِبحديث خزيمةَ بن جزٍء قَالَ: إلَى أن قَالَ) ... ٩/٣٢١(والبيهقي 

$ولَ اِهللا: قُلْتسا رِب؟ قَالَ، ينقُولُ ِفي اَألرا تم :الَ آكُلُه ،همرالَ أُحو .ي : قُلْتفَِإن
مرحت ا لَمآكُلُ ِمم ،ي ِلمولَ اِهللا؟ قَالَوسى: ا رمدا تهأَن ئْتبه ضعيف. #ندنوس . 

وهو ، وابن ماجه من طريق محمد بن إسحاق، أخرجه ابن أِبي شيبةَ: أقول
ولو صح : قَالَ، وقد عنعن عن عبد الكَريم بن أِبي الْمخارق وهو ضعيف، مدلس

 . كَما سيأِتي تقريره ِفي الباب الذي بعده. راهةلَم يكُن فيه داللة علَى الكَ
 جِجيَء ِبها إلَى رسوِل اِهللا $: وله شاهد عن عبد اهللا بن عمرو بلفظ: قَالَ
اِلسا جأَنا، وأكُلْهي ا، فَلَمأَكِْله نع هني لَمو ،حِيضا تهأَن معزأبو . #و هجاودأخروله ، د
 . عمر عند إسحاق بن راهويه ِفي مسندهشاهد عن

وغَلَّطَه النووي ِفي النقل عن أِبي ، وحكَى الرافعي عن أِبي حنيفَة أنه حرمها
 . ’ا. حنيفة

 :  وأقول●
وحديث أنس بن مالك ، إنَّ هذه األحاديث الَِّتي ذُِكرت فيها ضعف: أوالً

 . ِفي الصحيحني
فإن أمكَن الْجمع ، أنه إذا تعارض حديثَان: "اعدة االصطالحيةأنَّ القَ: ثانيا

وال شك أنَّ ، "وإن لَم يمكن؛ فيجب الرجوع إلَى الترجيح، بينهما؛ جِمع بينهما
وربما إن ، وهذه األحاديث الَِّتي ذكرت فيها ضعف. حديث الصحيحني أرجح
، الصحيحولكنه ال يصل إلَى درجة ما رواه صاحبا     ، بول بلغ بعضها إلَى درجة الْمق  

 . بل ما رواه أحدهما
فَإنَّ ذلك ال يدل . #والَ أُحرمه، الَ آكُلُه$:  قَالَجأنه لو صح أنَّ النِبي : ثالثًا
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 أكَلَ ج النِبي علَى تحريمه أو كَراهته؛ علما بأنه قد ثبت ِفي رواية البخاري أنَّ
 .وباهللا التوفيق، منها

سعي مجموعة من الصحابة وراءها ليصطادوها يدل على اعتبارها  : رابعا
 .ذلكعندهم من الصيد الْمباح، ولو أن حولَها شبهة أو ِفي جوازها شك ما فعلوا 

أو هدية ، ايؤخذ منه جواز هدية الصيد ِلمن ملكَه سواء كَانَ حي: خامسا
 . وباهللا التوفيق، لَحمه بعد الذَّكَاة
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نحرنا فَرسا علَى عهِد $:  قَالَتب ِبنِت أَِبي بكٍْر )١(عن أَسماَء ]٣٩٥[
 . # فَأَكَلْناهجرسوِل اهللا 

 . #ونحن ِبالْمِدينِة$: وِفي ِروايٍة

<|†�Ö] 

Jديوع الْحوضيل: ث محل أكل لَحم الْخ. 
Jاتدفرالْم  : 

وما يقدر ابن آدم علَى ،  النحر يكُونُ ِلما ال يذبح من األنعام كاإلبل:نحرنا
،  ذبحهونحر ما يجوز  ، ولَعلَّ الفَرس ِمما ال يستطَاع ذَبحه فينحر   ، ذَبِحِه فهو يذبح 

كُلُّ ذلك ج هرحوز نجوذبح ما ير ذَكَاة، ائزبعتة، ويالفَة للسنخإالَّ أنه م. 
 . الفَرس يقَال لألنثى والذكر كَما يقَال: فَرسا

 . ِفي زمِنِه: أي: جعلَى عهِد رسوِل اهللا 
 . بينت علة النحر؛ ليدل ذلك علَى جواز أكله: #فَأَكَلْناه$: قَولُها

 . أنهم فَعلوا ذلك بعد الِْهجرة: يعِني: #حن ِبالْمِدينِةون$: وِفي ِروايٍة
                                                           

 هاجرت بعد هجرة أبيها ،�هي زوجةُ الزبري بن العوام : لأسماُء بنت أِبي بكر الصديق ) ١(
،  بعد قُدومها الْمدينة     -يعِني عبد اهللا   -وولدته   ، هي وزوجها الزبري وهي حامل بعبد اهللا بن الزبري        

ال يوجد أربعة صحابة علَى نسق بعضهم من بعض            :  قالوا ،  الِْهجرة  وهو أول مولُود للمهاجرين بعد         
وكذلك     ، وأبو جده أبو قُحافَة    ، وجده أبو بكر   ، إالَّ عبد اهللا بن الزبري وأمه أسماُء بنت أِبي بكر    
كر حتى قُِتلَ ابنها ِفي     عمرت أسماء بنت أِبي ب   ، محمد بن عبد الرحمن بن أِبي بكر بن أِبي قُحافَة    

 ولَها من العمر فيما يقَال مائة ،وتوفيت أمه بعده بزمن يسري    ،  قَتلَه الْحجاج ، عام أربعة وسبعني  
 ).النجمي. (وعلَى هذَا فيكون أنها هاجرت وهي بنت ست وعشرين سنة، سنة
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Jاِليمى اإلجعنالْم : 
 أنهم نحروا فَرسا علَى عهد بتخِبر أسماء بنت أِبي بكر الصديق 

وِفي ذلك داللة علَى جواز ، جوأكلوه هم وأهل بيت رسول اهللا ، جرسول اهللا 
وال يتوهم أحد منع أكلها القتراِنها مع الْحمري والبغال ِفي ،  الْخيلأكل لُحوم

         ﴿: وهي قوله تعالَى، اآلية
ال يتوهم تحريمها ِبهذا االقتران، فهذا الْحديث دليل على . ]٨:النحل[ ﴾
 .حلِّ أكلها
Jديثفقه الْح : 

 . م الْخيليؤخذ من الْحديث جواز أكل لُحو
 : وِفي ذلك ثالثة مذَاهب: قَالَ ابن الْملقن

وجمهور ، وأحمد، وهو مذهب الشافعي، جوازها من غري كَراهة: أحدها
وجماهري الفُقَهاء ، وبه قَالَ جماعة من الصحابة والتابعني، العلَماء سلفًا وخلفًا

وأسماء ، وفضالَة بن عبيد، وأنس بن مالك، ن الزبريعبد اهللا ب: منهم، والْمحدثني
،  وشريح، وعطَاء   ، واألسود  ، وعلقَمة  ، سويد بن غفلة    :  ومن التابعني     ، بنت أِبي بكر    

، وحماد بن أِبي سلَيمان، وإبراهيم النخعي، والْحسن البصري، وسعيد بن جبري
 . موغريه، وداود، ومحمد، وأِبي يوسف، وإسحاق

، والْحكم بن عتيبة، وهو قول ابن عباس، حله مع الكَراهة: الْمذهب الثاِني
 . وبعض أصحاب أِبي حنيفَة

الشيخ كَما نقَلَه عنه   ، وهو الصحيح عند أصحابه    ، أنه حرام : الْمذهب الثالث    
 . تقي الدين

عِني بذلك: قُلْتعِني، ابن دقيق العيد: يح: ينيفَةنقل ته عن أِبي حمري ،
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 . وعلَيها اقتصر النووي ِفي شرحه ِفي حكايتها عنه، وال يسمى حراما، وعنه يأثَم
 . واإلباحة، والتحريم، الكَراهة: وعند الْمالكية ثالثة أقوال

فيها : قَالَ الفَاكهي والظَّاهر-ورشهة-وهو الْماهحيح ع،  الكَرند والص
 . الْمحقِّقني منهم التحريم

 . معنى ذلك عند الْمحققني من الْمالكية: وأقول
والقُرطِبي ِفي النقل عن مالك علَى الكَراهة ، واقتصر النووي ِفي شرحه

 ومن قَالَ بكَراهة أكله أو تحريمها استدل ِبحديث رواه صاِلح بن يحيى بن ، فقط
عديكربالِْمقدام، ام بن مه الِْمقددالَةُ $: عن خالد بن الوليد، عن جِه الصلَيع هأَن

الَمالسِل-ويوِم الْخأَكِْل لُح نى عهاِل،  نالِْبغِمِري، والْحو ، اٍب ِمنكُلِّ ِذي نو
 . ’ ا#السباِع

، وأبو داود، رواه أحمد. #أَنَّ ذَِلك يوم خيبر$: وِفي بعض رواياِتهم
 . وابن ماجه، والنسائي

،  قد قدح ِفي هذَا الْحديث بأنَّ صاِلح بن يحيى وأباه غري معروفني: وأقُولُ
مع أنَّ حديث أسماء ِفي ، وأنَّ خالد بن الوليد لَم يسلم إالَّ بعد فتح خيرب

أَنَّ $: وفيه، آلِتي ِفي الصحيحني أيضاوحديث جابر بن عبد اهللا ا، الصحيحني
 ِبيِةجالنِليِر اَألهموِم الْحلُح نى عهِل،  نيوِم الْخأَِذنَ ِفي لُحو# . 

ونهى ، وحمر الْوحِش، أَكَلْنا زمن خيبر الْخيلَ$: وِلمسلم وحده قَالَ
 . #هِلي عِن الِْحماِر اَألجرسولُ اهللا 

فاالستدالل ِبهذين الْحديثني الصحيحني علَى جواز أكل لُحوم الْخيل 
وال تعارض هذين الْحديثني الصحيحني ِبحديث ، استدالل صحيح ِفي محله

ضعيف؛ علما بأنَّ ِفي رواية أسماء أنهم أكلوا لَحم ذلك الفَرس هم وأهل بيت 
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 جلَّ-بل قَالَ  ،   علَى شيء محرم    ج ال يقر صحابة رسوله      �  واهللا ، ج رسول اهللا  
             ﴿: -من قائل

 . ]١١٥:التوبة[ ﴾    
وما ،  علم ذلك وأقَرهجمع أنَّ الداللة واضحةٌ من حديث أسماَء أنَّ النِبي 

 من أكل لُحوم الْحمر جومنع النِبي  ،  منه فَالْمظنون أنه يأكُلُجأُِكلَ ِفي بيته 
وإقراره ، وترميلها بالتراب، وكفئه لقُدور طَبخها وهي تغلي، ونهيه عنها، األهلية

كُلُّ ذلك يدل داللة واضحة علَى ، ألكل لُحوم الْخيل وحمر الوحش باإلذن فيها
 . وباهللا التوفيق، ِحلِّ أكل لُحوم الْخيل
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]٣٩٦[ع نِراِب جِن بع ولَ اهللا $: �اهللا  ِدبسوِم جأَنَّ رلُح نى عهن 
 .#وأَِذنَ ِفي لُحوِم الْخيِل، الْحمِر اَألهِليِة

 جهللا  اونهى رسولُ، أَكَلْنا زمن خيبر الْخيلَ وحمر الْوحِش$: وِلمسِلٍم وحده قَالَ
ِلياِر اَألهِن الِْحمع#.  

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضة: محشير الوميل والْحوم الْخة أكل لُحاحم ، إبحريار وتالِْحم
 .األهلي
Jاتدفرالْم  : 

ى واألهلية واإلنسية ِبمعن، الْمقصود ِبها الْحمر األنسية: لُحوم الْحمِر اَألهِلية
 .ولَيست ِبمتوحشة، أنها آنسة

ِل$: قَولُهيوِم الْخأَِذنَ ِفي لُحلَى ، ِفي أكلها: أي: #وديث دليل عذَا الْحوه
، وحمر الوحش هي حمر متوحشة، وكذلك حمر الوحش، إباحة لُحوم الْخيل

واعتذَر من الْمهدي ، هدية ِبهاوقَِبلَ الْ، وأكَلَها هو بنفسه،  أكلهاجأباح النِبي 
 . وصيد البر ال يحل له، بأنه كَانَ محِرما

Jاِليمى اإلجعنالْم : 
 نهى عن لُحوم ج أنَّ النِبي �يخرب راوي الْحديث جابر بن عبد اهللا 

لْخيل والِْحمار وأنه أباح وأذن ِفي لُحوم ا، -نهى عن أكلها: أي-الْحمر األهلية 
حشيالو. 
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Jديثفقه الْح : 
وسيأِتي من ، يؤخذ من هذَا الْحديث تحريم لُحوم الْحمر األهلية: أوالً

 أمر بكَفء القُدور وهي تغلي ج أنَّ النِبي �حديث عبد اهللا بن أِبي أوفَى 
 .لَيه إالَّ من شذَّوتحريم لُحوم الْحمر األهلية مجمع ع، بلَحِمها

فَلَم يكُن ِفي ، أَصابتنا سنةٌ$: ورد حديث عن غَالب بن أَبجر قَالَ: ثانيا
 حرم لُحوم جوقَد كَانَ رسولُ اِهللا ، ماِلي شيٌء أُطِْعم أَهِلي ِإالَّ شيٌء ِمن حمٍر

ولَم يكُن ، أَصابتنا السنةُ، يا رسولَ اِهللا: فَقُلْت، جي فَأَتيت النِب، الْحمِر اَألهِليِة
وِإنك حرمت لُحوم الْحمِر اَألهِليِة؟ ، ِفي ماِلي ما أُطِْعم أَهِلي ِإالَّ ِسمانُ الْحمِر

:   يعِني-ها ِمن أَجِل جواِل الْقَريِة فَِإنما حرمت، أَطِْعم أَهلَك ِمن سِمِني حمِرك: فَقَالَ
 . )١(#-الْجاللَةَ

    عيفديث ضذَا الْحلقن عن        ، وهكَى ابن الْمأهل العلم؛ إذ ح فَهعالبيهقي  قد ض 
  ومثله ال تعارض به األحاديث الصحيحة      ، هذَا الْحديث مختلَف ِفي إسناده     :  أنه قَالَ 

وم الْحم لُححريةبتر األهليم. 
    قالْح بدتصل اإلسناد إالَّ من حديث عبد اهللا بن          : وقَالَ عديث ليس ِبمذَا الْحه  

 .وعبد الرحمن بن بشر وهو مجهول، وهو غري معروف، عامر بن لويم
الْمذكُور ِفي وصفه ضعيف باتفاق الْحفَّاظ؛ ِلما ِفي : وقَالَ ابن الْملقن

 . طراب وشدة االختالفإسناده من االض
مثل هذَا الْحديث ال تعارض به األحاديث الصحيحة الواردة ِفي : وأقول

 فإنه  -حديث ابن أبجر: أي-وعلى تقدير صحة الْحديث ، الصحيحني وغريِهما
                                                           

وِفي سنن ، )٣٨٠٩(رقم ، وم الْحمر األهليةِفي أكل لُح: باب، أبو داود ِفي كتاب األطعمة) ١(
 .ضطربوم اإلسناد عيفض :، وقَالَ األلباِني)١٩٢٥٥(البيهقي رقم 
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يحمل علَى أنَّ تلك السنة الْمجدبة كَانَ فيها حالَة اضطرارية تبيح أكل لُحوم 
وهذا تنزالً علَى ، كَما تباح الْميتة للمضطر أيضا، الْحمر األهلية بسبب الضرورة

ولكن القول بضعفه ، فَرضية بلوغ حديث غالب بن أبجر إلَى درجة االحتجاج
 . واضطرابه وعدم صحته هو القول الراجح عند أهل الْحديث

 ؟ أجلها حرمت لُحوم الْحمر األهليةما هي العلة الَِّتي من: ثالثًا
، ادعى بعض أهل العلم أنَّ العلة ِفي ذلك أنها للركُوب والْحمل: الْجواب

تمرا األكل لنفدت؛ فلذلك حلَيهفَلَو سلط ع . 
       حيحِبي              : والقَولُ الصا؛ ألنَّ النتهاسجلن تمرا حما أنها    أخربجأنهة  أنجسن   ،

أَبِغِني أَحجارا أَستنِفض $:  قَالَ لبعض الصحابةجففي صحيح ابن خزيمة أنَّ النِبي 
 . #ِإنها ِركْس: وقَالَ، فَرمى الروثَةَ، فَأَتاه ِبحجريِن وروثَِة ِحماٍر. ِبها

كَما أفَاده حديث أسماء ، وم اخليليؤخذ من الْحديث جواز أكل لُح: رابعا
وأنَّ ، وتقَدم بأنَّ الْجمهور قَالوا ِبجواز أكل لُحوم الْخيل، ببنت أِبي بكر 

الصحيحة والقول باإلباحة هو صريح هذه األحاديث  ،  أبا حنيفَة حرمها أو كَرهها 
 . الْمتفَق علَيها
وقد أكَلَ ، لْحديث جواز أكل لُحوم الْحمر الوحشيةيؤخذُ من ا: خامسا

 منها ِفي عام الْحديبية حني لَِحقَه أبو قَتادةَ بشيء من لَحم ِحمار جالنِبي 
، ال خالف ِفي ذلك، وأكْلُ لَحم حمر الوحش متفَق علَيه، الوحش الذي اصطاده

 . وباهللا التوفيق

J@J@J@J@J 
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، أَصابتنا مجاعةٌ لَياِلي خيبر:  قَالَ� عن عبِد اهللا بِن أَِبي أَوفَى ]٣٩٧[
فَلَما غَلَت ِبها الْقُدور ، فَلَما كَانَ يوم خيبر وقَعنا ِفي الْحمِر اَألهِليِة فَانتحرناها

والَ تأكُلُوا ِمن لُحوِم : وربما قَالَ. وا الْقُدور أَنْ أَكِْفئُ:جنادى مناِدي رسوِل اهللا 
 . #الْحمِر شيئًا

<|†�Ö] 

Jديثوع الْحوضة:  مر األهليموم الْحم لُححريت. 
Jاتدفرالْم  : 

 .جوع: أي: أَصابتنا مجاعةٌ
ربيخ اِليا، وقت القتال فيها: أي: لَيوانتظار فَتحه. 

أصبنا    : أي-بعد أن فُِتحت وقَعنا ِفي الْحمر األهلية        :  أي : لَما كَانَ يوم خيبر      فَ
 . -منها

 . ِبمعنى أنهم ذَكَّوها: فَانتحرناها
ورا الْقُدِبه ا غَلَتج: فَلَمنضت أن تا كَادهى أنعنِبم . 

هو القلب وإراقَة ما : الكَفُء:  أَكِْفئُوا الْقُدورأَنْ: جنادى مناِدي رسوِل اهللا 
 . وال تأكلوا من لُحوم الْحمر شيئًا: وربما قَالَ، فيها

Jاِليمى اإلجعنالْم : 
يخِبر عبد اهللا بن أِبي أوفَى بأنهم حصلَت لَهم مجاعة ِفي لياِلي موقعة 

ريبانتح، خ تا فُِتحاولَمرهمروا من ح ،وهخا وطَبِمهذُوا من لَحا ، وأخولَم
 . وعدم األكل من ذلك اللَّحم،  بكفء القُدورجطَبخوه أمرهم النِبي 
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Jديثفقه الْح : 
وتقَدم بحث ذلك ِفي ، وأنها محرمة، تقَدم الكَالم عن لُحوم الْحمر األهلية

ومثل ذلك حديث أِبي ثَعلَبةَ ، بع والذي قبله ِبما أغنى عن إعادته هناالْحديث الرا
وهذَا من األحاديث . #حرم رسولُ اهللا لُحوم الْحمِر اَألهِليِة$:  قَالَ�الْخشِني 

 . الصريحة الدالة علَى تحريم أكلها
، وأنَّ التعليل بكَوِنها مركُوبة، وفقه الْحديث كَما تقَدم ِفي األحاديث قبله

، بل هو من تفَقُّه بعض الصحابة، كُلُّ ذلك تعليل غري صحيح: أو بكَوِنها جاللة
إنَّ اهللا ورسولَه $: والعلة قد نص علَيها الْحديث حني أمر أبا طلحة أن ينادي

ِليِر اَألهموِم الْحلُح نع اِنكُميهنيسا ِرجهوباهللا التوفيق. #ِة؛ فَِإن . 
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دخلْت أَنا وخاِلد بن الْوِليِد مع $:  قَالَ� عن عبِد اهللا بِن عباٍس ]٣٩٨[
 ، ِبيِدِهجفَأَهوى ِإلَيِه رسولُ اهللا ، فَأُِتي ِبضب محنوٍذ،  بيت ميمونةَجرسوِل اهللا 

.    ِبما يِريد أَنْ يأكُلَ     جأَخِبروا رسولَ اهللا    : فَقَالَ بعض النسوِة الالَِّتي ِفي بيِت ميمونةَ        
ولَِكنه لَم     ،  الَ  :أَحرام هو يا رسولَ اهللا؟ قَالَ       :  فَقُلْت ،  يده فَلَم يأكُلْ     جفَرفَع رسولُ اهللا   

 .#ينظُر  جفَاجتررته فَأَكَلْته والنِبي          : قَالَ خاِلد   . ي؛ فَأَِجدِني أعافُه        يكُن ِبأَرِض قَومِ    
 . وِهي الِْحجارةُ الْمحماةُ، الْمشِوي ِبالرضِف: الْمحنوذُ: �قَالَ 

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضم :بكم أكل الضح. 
Jاتدفرالْم  : 

بِبض فَأُِتي :باألرض: الض ابوةٌ من دابد ،يران بويح وقَالَ ابن ، وه
 . -يعِني أكرب جثَّة من الِْجرذَون-لكنه كبري القَد ، يشبه الِْجرذَونَ: الْملقن

:  قَالَ�عن أِبي سعيد الْخدِري : والضب هذَا هو الذي ورد فيه الْحديث
حتى لَو ، لَتتِبعن سنن الَِّذين ِمن قَبِلكُم ِشبرا ِبِشبٍر وِذراعا ِبِذراٍع$: ج اهللا قَالَ رسولُ

موهمتعبالت بِر ضحلُوا ِفي جخا. دولَ اهللا: قُلْنسا رى؟ قَالَ، يارصالنو ودهآلْي :
نفَم#

)١( . 
                                                           

، )٧٣٢٠(رقم ، لتتبعن: جقول النِبي : باب، رواه البخاري ِفي كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ) ١(
ومسلم ِفي ، )٣٤٥٦(رقم ، سرائيلما ذكر عن بِني إ: باب، وِفي كتاب أحاديث األنبياء

، الفتنوابن ماجه ِفي كتاب   ، )٢٦٦٩(رقم  ، اتباع سنن اليهود والنصارى  :  باب، كتاب العلم
 ).٣٩٩٤(رقم ، افتراق األمم: باب




�	�א��������م�� <  
١٨٦ 

وتارة كذا؛ فلذلك ، يحفُرها تارة كذا، ب متعرجةإنَّ حفْرة الض: يقَالُ
 . ضِرب به الْمثَل

ا قَولُهوذٌ$: أمنحم# :شويوذُ هو الْمحنلَى رضف أو غري ، فَالْماء كَانَ عوس
 . محنوذ: فَكُلُّ مشوي يقَال، ذلك

 .  إليه ليأكل منهمد يده: أي: ج فَأَهوى ِإلَيِه رسولُ اهللا
فَقُلْت :وه امراستفهام طَلِبي: أَح . 

 . #ولَِكنه لَم يكُن ِبأَرِض قَوِمي؛ فَأَِجدِني أَعافُه، الَ: قَالَ$
إنه إذا أراد من اصطَاده أن يذبحه يضع يده : من عجائب الضب يقُولون
 .ومن أجل ذلك يضعون عليه شيئًا ثقيالً، علَى حلقه ولَحمه ينقز من القدر

Jاِليمى اإلجعنالْم : 
جاَءت إلَى ، جاَءت أم حفيد بنت الْحارث وهي هزيلة بنت الْحارث

، وكَانَ من ضمن الْهدايا ضب، أختها ميمونة زائرة لَها ومعها شيء من الْهدايا
اء أبناء أخوات مدذلك الغ رضةوقد حونبن الوليد هو ابن أختها، يم الدفَخ ،

 . والفضل بن عباس هي خالتهما أيضا، وعبد اهللا بن عباس، ميمونة خالته
 يده إلَى اللحم ليأكل منه؛ قَالَت ِنسوةٌ جومد النِبي ، ولَما وِضع الغداُء

إنه لَحم : فَِقيلَ له. يريد أن يأكل ِبما جأخربوا رسولَ اهللا : ِممن ِفي البيت
بض .هدي سبفَح ،الدولَ اهللا؟ $: فَقَالَ له خسا ري وه امرالَ: قَالَأَح ، لَم هلَِكنو

افُهِني أَعِمي؛ فَأَِجدِض قَوِبأَر كُني .اِلدقَالَ خ : ِبيالنو هفَأَكَلْت هتررتظُجفَاجني ر#. 
Jديثفقه الْح : 

بل هو ، وأنه لَيس ِبحرام، يؤخذ من هذَا الْحديث حل أكل الضب: أوالً
 .  إالَّ تقَذُّراجوما تركَه النِبي ، حاللٌ
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 .   تقذرا؛ فَهو ليس ِبحرام       جيؤخذ من هذَا الْحديث أنَّ ما تركَه الشارع             : ثانيا  
 جأَنَّ رسولَ اِهللا $: ورد ِفي ذلك حديث عن عبد الرحمِن بن ِشبٍلقد : ثالثًا

بِم الضأَكِْل لَح نى عهن#
وال يصح أن يكُونَ معارضا ، وهو حديث ضعيف. )١(

تفرد به : وقال البيهقي، وضعفَه ابن الْجوزي ِفي علله، ِلهذَا الْحديث الصحيح
اعيل بن عيمة عن الشامينيإسجاعيلَ  . اش وليس ِبحملقن بأنَّ إسقَّبه ابن الْمعوت

وضمضم ، وقد حدثَ ِفي هذَا عن ضمضم، بن عياش حديثه عن الشاميني حجة
 . وتعقَّب ابن حزم ِفي ادعائه أنَّ رجال سنده ضعفَاء، ِحمصي

وأخرب ِبِحلِّه ِفي هذَا الْحديث ، ذرا كَرهه هو نفسه تقجوالْمهم أنَّ النِبي 
 . الْمشهور شهرة عظيمة، الصحيح الْمتفَق علَيه

إالَّ ،  نهى عن الضبجالذي ادعى فيه أنَّ النِبي ، إذن فَهذَا الْحديث شاذ
قَر حكم ثُم است، وقبل أن يوحى إليه فيه، أن يكُونَ قَالَ قبل أن يعلَم حكْمه
،  ظَن أنه من الْممسوخاتجفكون النِبي ، الضب علَى الْجواز من غري كَراهة

 أنَّ كُلَّ أمٍة مِسخت لَمT وبعد أن أعلمه اهللا ، وخاف أن يكُونَ ِمما توالد منها
قبا علَه قبحذ، يا كَانَ يا فقد كَانَ بذلك األمن ِممنرومن ه . 

:  �عن جابر بن سمرةَ ، ورد حديث ِفي الْمعجم الصغري للطرباِني: رابعا
#أُمةٌ مِسخت:  عِن الضب؟ فَقَالَجسِئلَ رسولُ اهللا $

وهذَا ِمما يستأنس به أنَّ . )٢(
                                                           

، وحسنه األلباِني ِفي )٣٧٩٦(رقم ، ِفي أكل الضب: باب، رواه أبو داود ِفي كتاب األطعمة) ١(
 . ودصحيح أِبي دا

،   )٢٢٠٣(وِفي األوسط برقم   ،  من حديث جابر بن سمرة  ) ١٤٠( برقم ، رواه ِفي الْمعجم الصغري  ) ٢(
فَأَبى أَنْ ياْكُلَ ِمنه، ،  ِبضبجأُِتي رسول اهللا $: وِفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد اهللا قال

 جأَنَّ النِبي $: وورد من حديث ثابت بن وديعة  . #الَ أَدري لَعلَه ِمن الْقُرون الَِّتي مِسخت              : وقَالَ
= 
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قد أنه  يعتجالنهي الذي حصلَ قبل ذلك عن أكل لَحم الضب حيث كَانَ النِبي 
،  بأنَّ األمم الْممسوخة لَم يبق لَها عقبTفَلَما أعلمه اهللا ، من بقَايا الْمسخ

وأنَّ كُلَّ أمة مِسخت ال تبقَى أكثر من ثالثة أيام بعد الْمسخ؛ زالَ ما كَانَ يحذَر 
قبا سكَم . 

 وتبسطهم فيه؛ إذا علموا أنَّ جواز دخول أقارب الزوجة بيتها: خامسا
 . الزوج ال يكره ذلك

 �واهللا ، األكل ِفي بيت الصديق والقريب الذي ال يكره ذلك: سادسا
  .]٦١:النور[ ﴾ ﴿: يقُولُ ِفي آية سورة النور
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= 

بِبض فَقَالَ، أُِتي :تِسخةٌ مِفي . #أُم اهوم الكبريرعجوِفي السنن الكربى ، )١٣٦٣(برقم ، الْم
، ٤٣٢١(رقم ، الضب: باب، والنسائي ِفي كتاب الصيد والذَّبائح، )٤٨٣٤، ٤٨٣٣(للنسائي رقم 

، وابن ماجه ِفي )٢٠١٦(الدارمي ِفي كتاب الصيد، باب ِفي أكل الضب رقم و، )٤٣٢٢
سعيد  من رواية أِبي   ، )٣٢٤٠(رقم   ، قَتل الكالب إالً كَلْب صيٍد أو زرعٍ     :  باب، كتاب الصيد  
 .�الْخدري 
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 سبع ج اهللا غَزونا مع رسوِل$:  قَالَ� عن عبِد اهللا بِن أَِبي أَوفَى ]٣٩٩[
ادرأكُلُ الْجاٍت نوغَز# . 

<|†�Ö] 

Jديثوع الْحوضاد:  مرأكل الْج ازوج. 
Jاتدفرالْم  : 

ادراهللا ، طائر من الطيور: الْج لِّطهسوقد يTااس؛  ،  أحيانفيأكل غالل الن
ى يظل الزرع ليس فيه ورقَة حت، ويأكل ورق الشجر، ألنه إذا تسلَّطَ يأكل الثَّمر

 .وصغاره يقَالُ لَها الدبا، إالَّ األعمدة
Jاِليمى اإلجعنالْم : 

 بسبع غَزوات يمدهم بالْجراد؛ ج رزق أصحاب رسول اهللا �هو أنَّ اهللا 
كلوا منه فأ، كَما أمدهم بالعنرب الذي خرج من البحر، لعدم وجود القُوت عندهم

 . حتى سِمنوا علَى لَحِمِه. أكثر من عشرين يوما ولَم يتعفَّن
Jديثفقه الْح : 

 . وهو إجماع، يؤخذ من هذَا الْحديث جواز أكل الْجراد: أوالً
أو مات حتف ، سواء مات باصطياد مسلم أو كافر، أنه ال تشترط له الذَّكَاة: ثانيا

 ج رسولَ اهللا أنَّ: والدليل علَى ذلك ما جاَء ِفي الْحديث عن عبد اهللا بن عمر، أنفه
،  فَالْكَِبد:وأَما الدماِن. والْجراد، فَالْحوت: أُِحلَّت لَكُم ميتتاِن ودماِن؛ فَأَما الْميتتاِن$: قَالَ

#والطِّحالُ
 . وباهللا التوفيق، ى ضعف سنده إالَّ أنَّ معناه مجمع علَيهوهذَا الْحديث علَ. )١(

                                                           

. صحيح: الشيخ األلباِنيقَالَ ، )٣٣١٤(رقم ، الكبد والطِّحال: باب، رواه ابن ماجه ِفي كتاب األطعمة) ١(
 ).٢٥٢٦( رقم ، وِفي اإلرواء)١١١٨(، وِفي الصحيحة رقم )٥٧٢٣(ورواه أحمد برقم 
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]٤٠٠[   مدهز نقَالَ     )١(  ع ِميرِن مضرب الْجى      $:   بوسأَِبي م دا ِعنكُن ِريعاَألش 
، ِبالْمواِلي شِبيه    فَدخلَ رجلٌ ِمن بِني تيِم اهللا أَحمر           ، فَدعا ِبماِئدٍة وعلَيها لَحم دجاجٍ           

 .# يأكُلُ ِمنهجفَِإني رأَيت رسولَ اهللا ، هلُم: فََقَالَ لَه، فَتلَكَّأَ. هلُم: فَقَالَ

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضاج: مجحل لَحم الد. 
Jاتدفرالْم  : 

،  األشعري عبد اهللا بن قيس     أبو موسى هو    : كُنا ِعنِد أَِبي موسى اَألشعِري          :  قَالَ 
 . تقَدمت ترجمته

 .الْمائدة هي السفرة الَِّتي يؤكَل علَيها الطَّعام: فَدعا ِبماِئدٍة
، وهو من الْحيوانات اإلنسية، لَحم الدجاج معروف: وعلَيها لَحم دجاٍج

 .  أنه يأكُلُ العِذرة؛ فلذلك كَرهه بعض الناسيربى ِفي البيوت إالَّ أنه من طبيعته
الَِّتي تأكل الِْجلَّة : أي-وقد ورد ِفي الشرع النهي عن أكل لَحم الْجالَّلَة 

أَنه ِإذَا أَراد أَكْلَ الْجالَّلَةَ $: ب وقد ورد عن عبد اهللا بن عمر -)٢(وهي العِذرة
#حبسها ثَالثًا

)٣( . 
                                                           

، ثقة من الثالثة،  أبو مسلم البصري-بفتح الِْجيم- بن مضرب الْجرمي -بوزن جعفر-زهدم ) ١(
 . والنسائي، والترمذي، ومسلم، البخاري: روى له

 ).النجمي. (ة إلَى قبيلة جرمالْجرمي نسب: وأقول
، )٣٧٨٥( أبو داود رقم    رواه#  وألباِنها عن أكل الْجالَّلَِة@@جنهى رسول اهللا   $:  عن ابن عمر قال) ٢(

 ).٣١٨٩(وابن ماجه رقم ) ٤٤٤٧(، والنسائي رقم )١٨٢٤(والترمذي برقم 
" إرواء الغليل"انظر . #ةَ الْجالَّلَةَ ثَالثًاأَنه كَانَ يحِبس الدجاج$: ولفظه، أخرجه ابن أِبي شيبة) ٣(

 ).٢٥٠٥(رقم 
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 .اسم عائلَة: دخلَ رجلٌ ِمن بِني تيِم اهللافَ
. هلُم: قَالَ أبو موسى للرجل الْمذكُور: أي: هلُم: فَقَالَ، أَحمر شِبيه ِبالْمواِلي

 .تعال فَكُلْ معنا: أي
 . التلَكؤ هو التردد ِفي الكالم والفعل: فَتلَكَّأَ

فَقَالَ لَه :هولَ اهللا ، لُمسر تأَيي رجفَِإن هأكُلُ ِمناج: أي: #يجأكُلُ من الدي. 
J اِليمى اإلجعنالْم: 

وبقي ِبها ،  إلَى الكُوفَة�أبو موسى األشعري أرسلَه عمر بن الْخطَّاب 
 . أمريا ومعلما ومعه عبد اهللا بن مسعود

،  جرمي أنه كَانَ هو وقَوم معه عند أِبي موسىيروي زهدم بن مضرب الْ
فَدخلَ رجلٌ من بِني تيِم اهللا ، فَدعا ِبمائدة فجيء ِبها إليهم وعليها لَحم دجاج

، -الغداءإلَى  : يعِني  -.  هلُم :  فَقَالَ له   ، -األعاجم   : يعِني  -أحمر اللون شبيه بالْمواِلي         
 . أبى أن يأِتيو، فَتلَكَّأ

فَقَالَ له أبو ، فَحلفت أالَّ آكُلُه، إني رأيته يأكُلُ شيئًا فقذرته: ثُم قَالَ
ثُم حدثه بقصته هو وأصحابه حني أتوا ، إني رأيت رسولَ اهللا يأكُلُ منه: موسى

ثُم بعد ،  أالَّ يحملهم حلفجوأنَّ النِبي ،  يريدونَ أن يحملهمجإلَى رسول اهللا 
ملَهموح ماهعٍن$: وقَالَ، ذلك دِميلَى يع ِلفي واهللا الَ أَحا؛ ، ِإنها ِمنريا خهرى غَيفَأَر

 . #وأَتيت الَِّذي هو خير، ِإالَّ كَفَّرت عن يِميِني
J ديثفقه الْح: 

جواز أكل لَحم الدجاج؛ علما بأنَّ الدجاج يؤخذ من هذَا الْحديث : أوالً
 . ِفي كُلِّ مكَان يأكُلُ العِذرة

فكيف ،  أنه نهى عن أكل لَحم الْجالَّلةجإذا كَانَ قد ثبت عن النِبي : ثانيا
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 يأكُل -الدجاج: أي-مع العلم أنه ، نجمع بني هذَا وبني أكل لَحم الدجاج
ِذرة؟الع 

 أنه كَانَ إذا أراد أكل بأنه قد ورد عن عبد اهللا بن عمر : والْجواب
 .  ثُم يأكله، لَحم الدجاج حبسه يوما أو يومني حتى يذهب ما ِفي بطنه

هذَا من ، وعلَى هذَا فَإنَّ جواز أكل لَحم الدجاج مع أنه يأكُلُ الِْجلَّة
علَيهم  ويحرم  ،  أنه يحلُّ ألمته الطَّيبات     ج نبيه   �وقد وصف اهللا  ، طه التيسري بشر  
 . الْخبائث

فإن كَانَ الدجاج ، وعلَى هذَا فَإنَّ الدجاج من الطَّيبات الَِّتي أحلَّها اهللا
لْحالة وإن كَانَ متروكًا يذهب ويجيء؛ ففي هذه ا، محبوسا ومعلُوفًا كفينا أمره

 .إذا أراد صاحبه أن يذبح منه حبس الَِّتي يريد أن يذبحها
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ِإذَا أَكَلَ أَحدكُم طَعاما؛ $:  قَالَجأَنَّ النِبي : ب عن ابِن عباٍس ]٤٠١[
 .#فَالَ يمسح يده حتى يلْعقَها أَو يلِْعقَها

<|†�Ö] 

J وضديثملعق األصابع بعد األكل: وع الْح. 
J اتدفرالْم : 

 .يلحسها بلسانه: أي: يلعقها
 .يعطي غريه ِممن ال يتقَذَّر منه فَيأمره بلعقها: ويلِْعقها
J اِليمى اإلجعنالْم: 

ها أو  من أكَلَ طَعاما أالَّ يمسح يده أو يغسلها حتى يلعقَجأمر النِبي 
 بلعق جومن أجل ذلك أمر النِبي ، يلعقها؛ ألنه ال يدري ِفي أي طَعامه البركَة

 .فَلَعلَّ الربكة فيما علق ِبها من الطَّعام، األصابع
J ديثفقه الْح: 

 استحباب لعق األصابع بعد بيؤخذ من حديث ابن عباس : أوالً
 . األكل وقبل الغسل

 .ي ذلك أنَّ العبد ال يدري ِفي أي طَعامه البركَةالعلة ِف: ثانيا
وإن زعم ذلك الذين فَسدت ، أنَّ اللعق ليس ِبمستقذَر وال مستقبح: ثالثًا
وإنما يأمر ،  ال يأمر ِبمستقبح وال مستنكَرجفَالنِبي ، وتغيرت ِطباعهم، عقُولُهم
قبالْح . 

، يعطي غريه من أهل بيته من زوجة: أي. #أَو يلِْعقَها$: ؤخذ من قولهي: رابعا
 .أو ما أشبه ذلك، أو بنت، أو ولد، أو خادم
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واللعق يكُون لألصابع وراحة الكَف الَِّتي ، أطلق اليد علَى األصابع: خامسا
 باللعق لألصابع أنه  من األمر-رِحمه اهللا-وقد استنبط ابن الْملقن ، تباشر الطَّعام

 . يجوز األكل ِبها جميعا
وحيث إنَّ الْمسح ال يزيل بقَايا الطَّعام ، جواز مسح اليد بعد األكل: سادسا

 . وباهللا التوفيق، جميعا؛ فقد استحب الغسل بعده
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يدا: الصيدص صيدي ادر صصدم ،قصة الَِّتي والْموحشتانات الْمويود به الْح
أو ، إما برمي حجارة فيدركه فيذكيه، ال يمكن لإلنسان التمتع بلَحمها إالَّ بقتلها

 :  وهي تنقسم إلَى قسمني، برمي الْمعراض كَما ِفي حديث عدي بن حاِتم
حمه دون ما ما كَانَ من نوع الطيور ما يعترب منها من الطيبات لطيب لَ

وقد حرم الشارع أكل ، أو نابه من السباع، يصيد ِبمخلبه كَالصقر من الطيور
 عن كُلِّ ِذي ناٍب جنهى رسولُ اِهللا $: عن ابن عباس قَالَفقد ورد ، هذه األنواع
#وعن كُلِّ ِذي ِمخلٍَب ِمن الطَّيِر، ِمن السباِع

)١( . 
كالذي يسمى عندنا ، انَ يأكل القَاذُورات أو كَريه الرائحةكذلك ما كَ

 .بالعكاش
                                                           

تحريم أكل كُلِّ ذي ناب من : باب، رواه مسلم ِفي الصيد والذَّبائح وما يؤكَل من الْحيوان) ١(
ما : باب، والترمذي ِفي كتاب األطعمة، )١٩٣٤(رقم ، السباع وكل ذي ِمخلب من الطري

ما جاَء ِفي كَراهية أكل كُلِّ ذي : وِفي باب، )١٤٧٤(رقم ، هية أكل الْمصبورةجاَء ِفي كَرا
إباحة أكل : باب، والنسائي ِفي كتاب الصيد والذَّبائح، )١٤٧٨(رقم ، ناب وذي ِمخلب

، النهي عن أكل السباع: باب، وأبو داود ِفي كتاب األطعمة، )٤٣٤٨(رقم ، لُحوم الدجاج
أكل كل ذي ناب من : باب، وابن ماجه ِفي كتاب الصيد، )٣٨٠٦، ٣٨٠٥، ٣٨٠٣(رقم 

رقم ، ما ال يؤكَل من السباع: باب، والدارمي ِفي كتاب األضاحي، )٣٢٣٤(رقم ، السباع
)١٩٨٢.( 
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فَكُلُّ طيب من الطري  . ]٥:الْمائدة[ ﴾   ﴿: وقول اهللا تعالَى
ويستثنى ِمما يأكُلُ القَاذُورات كَالِْجيف ، والصيد فَهو حالل إالَّ ما وصفنا سابقًا

، والرخم، ويحرم ما عداه كالنسر، نى من ذلك الضبعيستث، وما أشبه ذلك
وما كَانَ مفترسا من الطيور وهو ، وما أشبهها من الطيور، والْحدأة، والغراب
وكذلك من الْحيوانات الْمتوحشة أو ، وما ِفي معناه من الطيور الْمفترسة، الصقر

 . وما أشبه ذلك، والذئب، النمرو، والفهد، الْمفترسة كالسبع
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: فَقُلْت، جأَتيت رسولَ اهللا $:  قَالَ� الْخشِني )١( عن أَِبي ثَعلَبةَ]٤٠٢[
ِإنا ِبأَرِض قَوٍم أَهِل ِكتاٍب أَفَنأكُلُ ِفي آِنيِتِهم؟ وِفي أَرِض صيٍد ، يا رسولَ اهللا
أَما : فَما يصلُح ِلي؟ قَالَ، وِبكَلِْبي الْمعلَِّم، وِبكَلِْبي الَِّذي لَيس ِبمعلٍَّمأَِصيد ِبقَوِسي 

 تا ذَكَرِني-معاِب: يِل الِْكتِة أَهآِني ا -ِمنأكُلُوا ِفيها؛ فَالَ تهرغَي متدجفَِإنْ و ، ِإنْ لَمو
وما ، فَذَكَرت اسم اهللا علَيِه فَكُلْ، وما ِصدت ِبقَوِسك، هاتِجدوا؛ فَاغِْسلُوها وكُلُوا ِفي

، وما ِصدت ِبكَلِْبك غَيِر الْمعلَِّم، فَذَكَرت اسم اهللا علَيِه فَكُلْ، ِصدت ِبكَلِْبك الْمعلَِّم
 . #فَأَدركْت ذَكَاته فَكُلْ

<|†�Ö] 

J       ديثوع الْحوضة      فيه  : معبشتائل مسا األكل ِفي آنية أهل     : مالكتابفَمنه  ،
 .وغري الْمعلَّم، والكلب الْمعلَّم، ومنها الصيد بالقَوس

J اتدفرالْم : 
 . الْمراد ِبِهم اليهود والنصارى: ِإنا ِبأَرِض قُوٍم أَهِل ِكتاٍب

ِتِهمآِني أكُلُ ِمنأَفَن :كماستفهام طَلَِبي يان الْحيمنه ب ادر. 
 . الْمراد به الْحيوانات الْمتوحشة: وِفي أَرِض صيٍد

لَِّم$: قَولُهعالْم آداب االصطياد: #ِبكَلِْبك لِّما عم ولَّم هعالْم . 
قَولُه :$تا ذَكَرا ما: "#أَما تفصيلية" أمنه. 

                                                           

ور   صحاِبي مشه-وفتح الشني الْمعجمة بعدها نون، بضم الْمعجمة-أبو ثعلبة الْخشِني ) ١(
" التقريب. "توفِّي ِفي أول خالفة معاوية، وقيل غري ذلك، اسمه جرثوم بن ناشر: قيل، بكنيته

 ).النجمي). (٨٠٠٦(
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قَولُه :$ متدجافَِإنْ وأكُلُوا ِفيها فَالَ تهرة" إن: "#غَيطيرا شنلَى ، هع برتتوي
 . هذَا الشرط أنه ال يجوز األكل فيها إالَّ إذا لَم توجد آنية غريها

ا$: قَولُهكُلُوا ِفيها وا؛ فَاغِْسلُوههروا غَيِجدت ِإنْ لَمو ،ِسكِبقَو تا ِصدمو ،
تذَكَرِه فَكُلْولَياهللا ع مم: # اسخرق ويسيل الديد بالقوس أن يود بالصقصالْم . 
 . #وما ِصدت ِبكَلِْبك غَيِر الْمعلَِّم وأَدركْت ذَكَاته فَكُلْ$
J اِليمى اإلجعنالْم: 

يد كَما  عن مسائل تتعلَّق بآنية الكُفَّار وبالص ج النِبي �سألَ أبو ثعلبة 
 . كَما ِفي الْحديثجفَأجابه النِبي ، سيأِتي
J ديثفقه الْح: 

 . سؤالُ العبد عما يشكل علَيه ِفي دينه: األول
 . جمع الْمسائل والسؤال عنها دفْعة واحدة: الثاِني

 ج فَأجابه النِبي     ، لكتاب    عن األكل ِفي آنية أهل ا   جسألَ أبو ثَعلَبة النِبي     : ثالثًا 
فيؤخذ منه تحريم األكل ِفي آنية أهل . #فَِإنْ وجدتم غَيرها فَالَ تأكُلُوا ِفيها$: بقوله

 . الكتاب إن وجدنا غَريها
 .ونأكل فيها، أنا إذا لَم نجد غريها فإنه يجب علَينا أن نغسلها: رابعا

تعلَّق بآنية أهل الكتاب الَِّتي يطبخونَ فيها الِْخنِزير هذَا الْحكم ي: خامسا
 . ويشربونَ فيها الْخمر، والْميتة

قد دلَّت أدلة علَى أنَّ أواِني الْماء وما أشبهها ِمما يكُون مخصصا للحالل؛ : سادسا
، )١( الْمشركَةه من مزادتي وأصحابجبدليل استسقاء النِبي ، فإنه يجوز األكل والشرب فيه

                                                           

 ،)٣٤٤(رقم ، الصعيد الطيب وضوء الْمسلم يكفيه من الْماء: باب، البخاري ِفي كتاب التيمم) ١(
= 
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 .)١(وبدليل توضؤ عمر من جرة نصرانية
. #فَذَكَرت اسم اهللا علَيِه فَكُلْ، وما ِصدت ِبقَوِسك$: جقَولُ النِبي : سابعا

 فَما أسال، والنبل غالبا يخرق الصيد ويقتله، الْمراد بالقَوس الذي يكُونُ به النبل
 . الدم ِفي أي عضو منه؛ فإنه يعتبر ذَكَاة له إذا ذكر اسم اهللا علَيه

أنه ال يحل إذا نسي الصائد أن يذكُر اسم : القَولُ الصحيح ِفي الصيد: ثامنا
 . أو علَى الكلب إذا أرسلَه، اهللا علَى الرمية إذا أرسلَها

وذَكَرت اسم اهللا علَيِه ،  ِبكَلِْبك الْمعلَِّموما ِصدت$: يؤخذ من قوله: تاسعا
بشرط أن يكُونَ قد ، يؤخذ منه أنه ال يحل إالَّ ما صاده الكلب الْمعلَّم. #فَكُلْ

فإن نسي أن يذكُر اسم اهللا علَيه حني أرسلَه؛ لَم تحل ، ذكر اسم اهللا عليه
 . ِفي الصيد دون الذَّكَاة علَى القول األصحأخيذته؛ ألنَّ التسميةَ شرطٌ 

:  أي -ما هي شروط الكلب الْمعلَّم الذي يعتبر معلَّما تحل أخيذته : عاشرا
 ؟-يحل ما صاده
ابوالْج : 

 .وإذا زجره انزجر، الْمعلَّم هو الذي إذا أرسلَه صاحبه استرسل: أوالً
أكل ِمما صاده؛ ألنه إذا أكَلَ منه فَإنما يكُون قد أمسك علَى أالَّ ي: ثانيا

 . نفسه ال علَى صاحبه
 .إما ِبمخلبه أو بنابه؛ فَأسالَ منه الدم، أن يكُونَ قد جرح الصيد: ثالثًا

                                                           

= 

ومسلم ِفي كتاب ، )٣٥٧١(رقم ، ة ِفي اإلسالمعالمات النبو: باب، وِفي كتاب الْمناقب
 ). ٦٨٢(رقم ، قَضاء الصالة الفَائتة واستحباب تعجيل قَضائها: باب، الْمساجد ومواضع الصالة   

شرح حديث ، )١/٣٥٨(فتح الباري شرح صحيح البخاري ، و)١٢٧(سنن البيهقي رقم ) ١(
 ).١٩٣(رقم 
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ثة أنه ال يحل ِمما صاده الكلب الْمعلم إالَّ بالشروط الثال: الْحادي عشر
فَإن لَم يكُن جرحه؛ فإنه ِفي هذه الْحالة إما أن يدرك الصائد ذَكَاته  ، الْمتقَدمة

 .أو ال يدرك ذَكَاته فال يحل، فيذكيه فيحل
اختلَف أهل العلم فيما إذا أكَلَ الكلب من فَريسته وهو معلَّم هل : الثاِني عشر

 ؟ يحل الصيد
، ذه الْمسألة األحاديث؛ فلذلك اختلَف أهل العلم فيهااختلَفَت ِفي ه

وهذه ، ومنهم من منع، إذا كَانَ معلَّما، فمنهم من أجاز ما صاده ولو أكل منه
 . الْمسألة تحتاج إلَى تحرير

إالَّ أن ، فإنه ال يحل صيده، أنه إذا كَانَ الكلب غري معلَّم: الثالث عشر
وأَدركْت ، وما ِصدت ِبكَلِْبك غَيِر الْمعلَِّم$: جكَه صاحبه حيا فيذكيه؛ لقوله يدر

 . فيؤخذ منه أنَّ ما لَم تدرك ذكاته ال يؤكَل. #ذَكَاته فَكُلْ
 وقد ذُكر ِفي حديث، لَم يذكَر ِفي هذَا الْحديث الِْمعراض: الرابع عشر
ِإذَا : أُرِسلُ ِكالِبي الْمعلَّمةَ؟ قَالَ:  قُلْتجسأَلْت النِبي $: الَعِدي بن حاِتم قَ

وِإذَا رميت ِبالِْمعراِض فَخزق ، وذَكَرت اسم اِهللا فَأَمسكْن فَكُلْ، أَرسلْت ِكالبك الْمعلَّمةَ
 . #فَكُلْ

اض أو غريه فقتله بثقله ولَم ينهر أن ما صاده الصائد بالِْمعر: الْخامس عشر
 . منه الدم فإنه حينئذ ال يحل أكله

كَما سبق -يؤخذ ِمما تقَدم أنَّ الصيد ال يحل إالَّ بشروط : السادس عشر
وأنهر ، وذَكَر اسم اهللا عليه، فإن كَانَ قد ِصيد بكلب معلَّم أو بسهم، -بيانه 

أو ، أو قُِتلَ بشيء ثقيل، وإن كَانَ قد ِصيد بكلب غَري معلَّم، لٌالدم؛ فهو حال
 . ولَم ينهر دما؛ فإنه ِفي هذه الْحالة ال يحل، نسي الصائد أن يسمي عليه
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أنَّ : فرق بني تذكية الْحيوانات األهلية كاألنعام وبني الصيد: السابع عشر
 وليست بشرط؛ ِلحديث عائشةَ ، وِفي الذَّكَاة واجبةٌ، شرطٌالتسميةَ ِفي الصيد 

-ِمِننيؤالْم ا قَالُوا$: ل -أممولَ اِهللا: أَنَّ قَوسا رٍم ال، يا ِبلَحونأتا يمِري ِإنَّ قَودن 
#ِبالْكُفِْرحِديثَ عهٍد  وكَانوا    . وكُلُوا   ، سموا أَنتم    : ذُِكر اسم اِهللا علَيِه أَم ال؟ قَالَ    

)١( .
 .  وباهللا التوفيق
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والدارمي ِفي ، )٣١٧٤(رقم ، التسمية عند الذَّبح: باب، اب الذَّبائحرواه ابن ماجه ِفي كت) ١(
وصححه ) ١٩٧٦(رقم ، اللحم يوجد فال يدرى أذكر اسم اهللا عليه: باب، كتاب األضاحي

 .األلباِني
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: قُلْت$:  قَالَ� بِن حاِتِم )٢(عن عِدي ، بِن الْحاِرِث )١( عن هماِم]٤٠٣[
ِهللا؟ وأَذْكُر اسم ا، فَيمِسكْن علَي، ِإني أُرِسلُ الِْكالَب الْمعلَّمةَ، يا رسولَ اِهللا

وِإنْ : قُلْت. وذَكَرت اسم اِهللا؛ فَكُلْ ما أَمسك علَيك، ِإذَا أَرسلْت كَلْبك الْمعلَّم: فَقَالَ
فَِإني أَرِمي ِبالِْمعراِض الصيد         :  قُلْت . ما لَم يشركْها كَلْب لَيس ِمنها        ،  وِإنْ قَتلْن  : قَتلْن؟ قَالَ  

 . # تأكُلْهوِإنْ أَصابه ِبعرِضِه فَالَ        ، ِإذَا رميت ِبالِْمعراِض فَخرق فَكُلْه           :  ِصيب؟ قَالَ  فَأُ
ِبيعِديثُ الشحوه، )٣(وحن ِديع نِفيِه، عو :$أكُلَ الْكَلْبفَِإنْ أَكَلَ  ، ِإالَّ أَنْ ي

وِإنْ خالَطَها ِكالَب ِمن غَيِرها ،  ِإنما أَمسك علَى نفِْسِهفَالَ تأكُلْ؛ فَِإني أَخاف أَنْ يكُونَ
لَى كَلِْبكع تيما سمأكُلْ؛ فَِإنِرِه، فَالَ تلَى غَيع مست لَمو# . 

 علَيك فَِإنْ أَمسك، ِإذَا أَرسلْت كَلْبك الْمكَلَّب؛ فَاذْكُِر اسم اهللا علَيِه$: وِفيِه
       هحا فَاذْبيح هكْترلَ       ، فَأَدقَت قَد هكْترِإنْ أَدذَ الْكَلْبِ            ،  و؛ فَِإنَّ أَخفَكُلْه هأكُلْ ِمني لَموهذَكَات  # . 
 . #ِإذَا رميت ِبسهِمك؛ فَاذْكُِر اسم اهللا علَيِه$: وِفيِه أَيضا

 . # يوما أَو يوميِنوِإنْ غَاب عنك$: وِفيِه
                                                           

س مات سنة خم، عابد من الثانية، الكُوِفي الثقة: همام بن الْحارث بن عمر بن قيس النخعي       ) ١(
 ).النجمي. (روى له الْجماعة، وستني

وسكون ، بفتح الْمهملَة-هو عدي بن حاِتم بن عبد اهللا بن سعد بن الْحشرج : عدي بن حاِتم) ٢(
وكَانَ  ،  صحاِبي شهري-وآخره فاء، بفتح الْمهملَة- الطائي أبو طريف -آخره جيم، الْمعجمة

، مات سنة ثَمان وستني، بضر فُتوح العراق وحروب علي وح، ِممن ثبت ِفي الردة
 ).النجمي ().٤٥٧٢ت" (التقريب ".ثَمانني: وقيل، وهو ابن مائة وعشرين سنة

فقيه من ، ثقة مشهور،  أبو عمر-بفتح الْمعجمة-هو عامر بن شراحيل الشعِبي : الشعِبي) ٣(
روى له ، وله نحو من ثَمانني سنة، مات بعد الِْمائة. ما رأيت أفقه منه: لقَالَ مكحو، الثالثة

 ).النجمي(". التقريب) "٣٠٩٢(الترجمة ، الْجماعة
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فَِإنْ ، فَلَم تِجد ِفيِه ِإالَّ أَثَر سهِمك فَكُلْ ِإنْ ِشئْت، الْيوميِن والثَّالَثَة$: وِفي ِروايٍة
كمهس أَو لَهاُء قَتِري الْمدالَ ت كأكُلْ؛ فَِإناِء فَالَ تغَِريقًا ِفي الْم هتدجو# . 

|†�Ö]< 

J ديثوع الْحوضكَلَّب: ميد بالكلب الْمحل من أخذ الصم ، ما يحروما ي
 . وما يحل ِمما يرمى بالِْمعراض والسهم وما يحرم

J اتدفرالْم : 
ويعرف الكلب الْمعلَّم ، هي الَِّتي علِّمت الصطياد الصيد : الِكالَب الْمعلَّمةُ

، وينزجر إذا زِجر، هو الذي يستشلي إذا أشلي: وقيل، رِسلَبأنه يسترسل إذا أُ
 . وال يأكُل من فَريسته

لَيع ِسكْنميد: أي: فَيالص لَيمسكن عي. 
ولكنه ، مرتبا علَى اإلمساك. #واذْكُر اسم اهللا$: ليس معنى: واذْكُر اسم اهللا

 . يذكر اسم اهللا علَيه إذا أرسل
: أي: وذَكَرت اسم اهللا؛ فَكُلْ ما أَمسك علَيك، ِإذَا أَرسلْت كَلْبك الْمعلَّم: فَقَالَ

 . ويعرف ذلك بالعالمات السابقَة
$؟ قَالَ: قُلْتلْنِإنْ قَتا: وهِمن سلَي ا كَلْبكْهرشي ا لَمم لْنِإنْ قَتو# . 

  ِمي بِ  $ : قَولُهاضِ    أَررود فيه زج            :  #الِْمعاض الظاهر أنه عاد بالِْمعررةالْمربكَالْح  . 
أِبي ثَعلَبةَ هو ِبمعنى حديث    :  معنى خزق  : # ِإذَا رميت ِبالِْمعراِض فَخزق        :  قَالَ $
 . لْهوأسالَ منه الدم فَكُ، ِبمعنى أنه دخلَ ِفي جسم الصيد. #فََخرق$: الْخشِني

أكُلْهِضِه فَالَ ترِبع هابِإنْ أَصى أنه وقيذ: وعنا ِفي أول ، ِبمكَم امروقُوذَة حوالْم
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 .)١(سورة الْمائدة
قَولُه :$كَلَّبالْم كلَّم: أي: #كَلْبعالْم . 
وِإنْ أَدركْته قَد  ، ا فَاذْبحهفَأَدركْته حي، فَِإنْ أَمسك علَيك، فَاذْكُِر اسم اهللا علَيِه$

فَكُلْه هأكُلْ ِمني لَملَ وقَت ،ذَ الْكَلِْب ذَكَاةٌ لَههم. #فَِإنَّ أَخِإذَا $: وكذلك قَالَ ِفي الس
 . #رميت ِبسهِمك فَاذْكُِر اسم اهللا علَيِه

 . #وِإنْ غَاب عنك يوما أَو يوميِن$: وفيه
فَِإنْ  ، الْيوميِن والثَّالثَة فَلَم تِجد ِفيِه ِإالَّ أَثْر سهِمك فَكُلْ ِإنْ ِشئْت$: وِفي رواية

كأكُلْ؛ فَِإناِء فَالَ تغَِريقًا ِفي الْم هتدجة- وِليِليعا تنالفاء ه-  أَو لَهاُء قَتِري الْمدالَ ت
كمهس#  . 
Jْاِلي المى اإلجعنم: 

فَقَالَ ،  عن االصطياد بالكالب الْمعلَّمةجسألَ عدي بن حاِتم رسولَ اهللا 
ما لَم تجد ، كُلْ ِمما أمسكْن علَيك إذَا ذَكَرت اسم اهللا علَيها عند اإلرسال: له

إنك إنما سميت علَى فَ، فال تأكل، فَإن وجدت معها كلبا آخر، معها كَلبا آخر
 . ولَم تسم علَى كلب غريك، كلبك

 قزاض وخربالِْمع يتميد: أي-وكذلك إذا رلَ ِفي الصخالَ منه ، دوأس
مه بعرضه فال تأكل،  فكله-الدابفإنه إذا أرسل كلبه ولَِحق الصيد قبل ، وإن أص

ن يذَكيه حينئٍذ إذا كَانَ حيا ولو شاركَه أن تقتله الكالب؛ فإنه يجب عليه أ
 . كلب آخر

                                                           

            ﴿: إشارة إلَى قوله تعالَى) ١(
               
 .ةاآلي] ٣:الْمائدة[ ﴾        
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فَأمره أن يأكل ِمما ، وسأله عن الرمي بالسهم إذا ذكر اسم اهللا عليه
ابان، أصوموم أو يعنه ي وز له ، فإن غَابجهمه؛ فإنه يجد فيه إالَّ أثر سي ولَم

ماء فال يأكُل؛ فإنه ال يدري الْماء قتله أم فإن وجده غَريقًا ِفي الْ، األكل منه
 . سهمه

J ديثفقه الْح: 
، أِبي ثَعلَبةَكَما تقَدم ِفي حديث     ، يؤخذ منه اشتراط التسمية علَى الصيد           : أوالً 

فيها    أما ِفي الذَّكَاة لبهيمة األنعام؛ فهي ، والتسمية علَى الصيد شرط ِفي حله
 . حاللٌ  فَالذَّبيحة   -الذَّبيحة   : أي -فلو نسيها ِفي الذَّكَاة       ،   بشرط  واجبة وليست  

فإن ، كَل ما يكُون سببا ِفي اصطياد الصيد فالبد من التسمية علَيه: ثانيا
 . وإن كَانَ سهما سمى عليه حني يرمي به، كَانَ كَلبا سمى عليه حني يرسله

:  � ِصيد بالكالب الْمعلَّمة فإنه يؤكَل؛ لقوله يؤخذ منه أنَّ ما: ثالثًا
 .]٤:الْمائدة[ ﴾        ﴿

 . #فَِإنْ أَرسلْت كَلْبك الْمعلَّم وذَكَرت اسم اهللا فَكُلْ ما أَمسك علَيك$: وهنا قَالَ
 .كِّيهأنه إذا وجد الصيد حيا؛ وجب عليه أن يذَ: رابعا

 .فَإن قَصر ِفي التذكية حتى مات الصيد؛ فإنه يحرم أكله: خامسا
فَوجد الصيد مقتوالً؛ لَم يجز ، إذا شارك الكَلْب الْمعلَّم كَلْب آخر: سادسا

ولَم يسم ، لصاحب الكلب الْمعلَّم أن يأكُلَ من الصيد؛ ألنه إنما سمى علَى كلبه
 . علَى كلب غريه

 لَم يجز األكل -إن أكَلَ الكلب من الفَريسة: أي-أنه إن أكَلَ منه : سابعا
 .ولَم يمسك علَى صاحبه، ِمما صاد؛ ألنه ربما أنه أمسك علَى نفسه

 نهى عن ففي بعضها، اختلَفَت الرواية ِفي الكلب إذا أكَلَ من الصيد: ثامنا
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األكل ِمما أمسك إذا أكَلَ منه؛ خشية أن يكون إنما أمسك على نفسه ولَم  
ومن أجل ذلك فَقَد ، يمسك على صاحبه، وِفي بعضها جواز األكل ِمما أكل

 . وبعضهم منع، فَبعضهم أجاز، اختلَف أهلُ العلم ِفي ذلك
ا بالْمنع نقالً عن النووي ِفي شرحه ِلمسلم وقد ذَكَر ابن الْملقن الذين قَالُو

، والْحسن البصري، وسعيد بن جبري، وعطاء، وأبو هريرة، ومنهم ابن عباس: قَالَ
، وإسحاق، وأحمد، وأبو حنيفة وأصحابه، وقَتادة، وعكرمة، والنخعي، والشعِبي
ح قوليه؛ محتجني وبه قَالَ الشافعي ِفي أص، وداود، وابن الْمنذر، وأبو ثور

وهذَا لَم  . ]٤:الْمائدة[ ﴾   ﴿: وبقوله تعالَى، ِبحديث عدي هذَا
 .  وإنما أمسك علَى نفسه، يمِسك علَينا
: ومالك، وابن عمر، وسلْمان الفارسي، وقَالَ سعد بن أِبي وقَّاص: قَالَ

أِبي ثَعلَبةَ نن أِبي داود من حديث وِفي س، وهو قول ضعيف للشافعي، يحل
ِنيشولُ اهللا :  قَالَ� الْخسجقَالَ ر: $ككَلْب لْتساِهللا؛ فَكُلْ ، ِإذَا أَر ماس تذَكَرو

هِإنْ أَكَلَ ِمنو#
 . وأما ابن حزم فَضعفَه، لَم يضعفه أبو داود. )١(

أخرجه أبو داود وال بأس : أنه قَالَ" تحالف"ونقل الْمحقِّق عن ابن حجر ِفي 
وربما علل بأن عديا كَانَ : قَالَ، وحملُوا حديث عدي علَى كَراهة التنزيه، بسنده

 . فخير له الْحمل علَى األولَى ِبخالف أِبي ثَعلَبة، من الْمياسر
أحكام اهللا : قُلْتTلف باختالف األشخاص وحختة ال تاديالتهم الْم . 
وددت لو فصل مفصل : ذَكَر ابن الْملقن عن إمام الْحرمني أنه قَالَ: تاسعا

 . لكن لَم يتعرضوا له، وبني أن يأكل بنفس األخذ، بني أن يكف زمانا ثُم يأكل
                                                           

 .منكَر: قَالَ األلباِني، )٢٨٥٢(رقم ، ِفي الصيد: باب، أبو داود ِفي كتاب الصيد) ١(
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ك فيمس، وهو أن يكُونَ الكَلب جائعا، ِفي هذَا تنبيه علَى أمر مهم : وأقول
وِفي هذَا نظر ، فَإذَا لَم يأت أحد للصيد أكل منه بسبب جوِعِه، عن األكل زمنا

 .إذا كَانَ األكل بسبب تأخر صاحبه عنه
أنَّ حكم الْجوارح من الطري كَحكم الكالب إذا أكَلَت ِمما : عاشرا

 .فَاألصح جمع القولني بالكلب والطري سواء، صادته
؟ -وأَرِمي ِبالِْمعراِض: أَو قَالَ-وأَِصيد ِبالِْمعراِض $: قوله: حادي عشرالْ

 ِبيالن فَكُلْ: جفَقَالَ لَه قزاِض فَخرِبالِْمع تيمأكُلْ، ِإذَا رِضِه فَالَ ترِبع ابِإنْ أَصو#  .
إذا قتله بثقله؛ فَهو موقُوذٌ فال أما ، أنه إذا خرق وأسالَ الدم حل الصيد: يعِني
 .]٣:الْمائدة[ ﴾     ﴿: Tوقد قَالَ اهللا ، يحل
 . أنَّ هذه كُلها محرمات: يعِني

فإنه إذا ذَكَر اسم اهللا ، إذَا كَانَ الصائد يصطَاد بسهم فريمي: الثاِني عشر
 .#ميت ِبسهِمِك فَاذْكُِر اسم اهللا علَيِهوِإذَا ر$: عليه حلَّ ما رماه به؛ لقوله

ولَم يجد فيه إالَّ أثر سهمه؛ ، إنه إذا غَاب عنه يوما أو يومني: الثالث عشر
 . فإنه يجوز له أكله

فَّن: قُلْتعتي له أكله ما لَم وزجم؛ فال ، يمسكُون قد تفإنه ي فَّنعفَإن ت
 . علُوم أنَّ طَبيعة اإلنسان تأباهوم، يجوز أكله

ثُم وجده غَريقًا ِفي ،  وغَاب عنه، أنه إذا رمى الصيد بالسهم : الرابع عشر
 ماء؛ فال يجوز له أكله؛ ألنه ال يدري أقَتلَه سهمه أو قتله الْماء؟ 

،  الدم من الْمذَكَّاةيجب أن يعلَم أنَّ التذكية تكون بسيالن: الْخامس عشر
أو ِبجرح ، أو بإمساك الكلب وجرحه له، سواء كانت بالسهم إذا كَانَ ِفي الصيد

 . وما لَم يجرح ويخرج دمه؛ فإنه ال يجوز أكله، الطري من الْجوارح
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ت سِمع:  قَالَيعن أَِبيِه ،  بِن عبِد اهللا بِن عمر)١( عن ساِلِم]٤٠٤[
فَِإنه ينقُص ِمن أَجِرِه  -ِإالَّ كَلْب صيٍد أَو ماِشيٍة-مِن اقْتنى كَلْبا $:  يقُولُجرسولَ اهللا 

وكَانَ ، أَو كَلْب حرٍث: وكَانَ أَبو هريرةَ يقُولُ: قَالَ ساِلم. كُلَّ يوٍم ِقيراطَاِن
 . #صاِحب حرٍث

<|†�Ö] 

J ديثموع الْحاء الكلب: وضكم اقتنح. 
J اتدفرالْم : 

 . االقتناء هو االتخاذ واالكتساب: مِن اقتنى كَلبا
 يكُونَ بأن، الْمقصود به الكلب الْمعلَّم الذي يصطَاد به أو ماشية: ِإالَّ كَلْب صيٍد

:  ِفي رواية أِبي هريرةَوورد، ويريد باقتنائه أن يحمي غنمه، صاحبه صاحب غَنم
 . #أَو كَلْب حرٍث$

 .-الزرع: أي-هو الذي يقصد به ِحماية الْحرث : والْمراد ِبكَلِْب الْحرث
J اِليمى اإلجعنالْم: 

،  أنَّ من اقتنى كَلبا ال لشيء من الْمقَاصد الشرعية الصحيحةجيخرب النِبي 
أو اقتناه ليحمي له ، أو اقتناه ليحمي له الْماشية، تناه ليصيد به الصيدبأن يكُونَ اق

                                                           

 هو ساِلم بن عبد اهللا بن عمر بن الْخطَّاب القُرشي العدوي أبو عمر أو : ساِلم بن عبد اهللا) ١(
كَانَ يشبه بأبيه ِفي الْهدي ، ابدا فَاضالًوكان ثبتا ع، أبو عبد اهللا الْمدِني أحد الفُقَهاء السبعة

 -يعِني ست ومائة: قُلْت-مات ِفي آخر ست علَى الصحيح ، من كبار الثالثة، والسمت
 ).النجمي). (٢١٧٦(رقم الترجمة ، "التقريب. "روى له الْجماعة
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ومن ، فَمن اقتناه لشيء من هذه الثالثة؛ نجا من اإلثْم ونقصان العمل، الزرع
 . اقتناه لغري هذه الْمقَاصد؛ فإنه ينقص من أجره كُل يوم قرياط

وقد ورد ذكر القرياط ِفي ، Tمل يعلَمه اهللا مقدار من ثواب الع: القرياط
وإن ، وقد ورد أنه إن تِبعها إلَى أن تدفَن؛ رجع بقرياطني من األجر، اتباع الْجنازة

إنَّ $: وقَالَ ِفي بعض الروايات، تبعها حتى يصلَّى علَيها؛ رجع بقرياط من األجر
اطَ ِمثْلُ جرٍدالِْقيِل أُحاهللا . #ب هعلَمهم أنه مقدار يوالْمT،التوفيقوباهللا ،  وال نعلمه. 
J ديثفقه الْح: 

 . يؤخذ من الْحديث كَراهة اقتناء الكلب لغري هذه الْمقَاصد: أوالً
 . Tإنَّ القرياط مقدار من الثَّواب يعلُمه اهللا : سبق أن قلنا: ثانيا
إنَّ : وقيل. واآلخر من النفل،  القرياطني أحدهما من الفرضإنَّ: قيل: ثالثًا

 .واآلخر من عمل النهار، أحدهما من عمل الليل
أنَّ اقتناء الكالب لغري الْمقَاصد الْمذكُورة ِفي الْحديث يعرض : رابعا

 . والعياذ باهللا، لكالب أصحابهاوكثريا ما يالمس ا، الْمقتِني ِفي التساهل بالنجاسة
هل العلة ِفي النقص ما يحصل منها من ترويع الْمارين الذين ليس : خامسا

 . Tلَهم مقَاصد سيئة أو غري ذلك؟ نترك األمر ِفي ذلك إلَى اهللا 
وقد رخص فيه ِلمن ، يؤخذ من الْحديث أنَّ اقتناء الكلب ِممنوع: سادسا

داشية،  االصطياد بهقَصة الْمايرع، أو ِحمأو الز . 
يقَاس علَى الثالثة الِْخصال الْمذكُورة ِفي الْحديث جواز االقتناء  : سابعا

 . ويتخذُونَ الكالب ِلِحماية بيوِتِهم، ألهل البادية الذين يسكُنونَ ِفي البوادي
الصيد والزرع والْماشية غَرض حراسة الدروب هل يقَاس علَى : قَالَ ابن الْملقن

 ؟ ونحوها
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 : فيه وجهان ألصحابنا
 . يقتصر بالرخصة علَى ما ورد:  أحدهما-

ا: وقد قَالَ أهل األصول: قُلْتلَيهع قَاسال ي صخالر. 
وِلهذَا  يتعدى ِبها؛   -اية  وهي الْحاجة إلَى الِْحم -أنَّ هذه الرخصة  : والثَّاِني   -

فعمومها يكُونُ ِفي ، وإذا وقَعت عمت، الرخصة إذا عِرفَت عمت: قَالَ العلَماُء
 . حكمها ومعناها

ومحل الِْخالف ِفي حفظ الدروب ِفي غري أهل البوادي وسكَّان الِْخيام ِفي 
هم اقتناؤه حول بيوِتهم؛ قَطعا لتحرسهم من الطراق فَأما هؤالء فيجوز لَ، الفلوات
 .  التوفيقوباهللا  ، وحكَاه الروياِني ِفي بحره        : وقَالَ  ، وعزى هذَا إلَى العجلي       . والوحش  
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]٤٠٥[ اِريصِديٍج اَألنِن خاِفِع بر نقَالَ)١(� ع ، :$ ِبيالن عا مجكُن 
 ج النِبي وكَانَ  ، فَأَصابوا ِإِبالً وغَنما    ، فَأَصاب الناس جوع  ، حلَيفَِة ِمن ِتهامةَ   ِبِذي الْ

 ِبالْقُدوِر جفَأَمر النِبي ، ونصبوا الْقُدور، فَعجلُوا وذَبحوا، ِفي أخرياِت الْقَوِم
لَ، فَأُكِْفئَتدفَع مقَس ةً: ثُمرشِعٍريعِم ِببنالْغ ِمن  ،ِعريا بهِمن دفَن ،ماهيفَأَع وهفَطَلَب ،

: فَقَالَ، فَحبسه اهللا تعالَى، فَأَهوى رجلٌ ِمنهم ِبسهٍم، وكَانَ ِفي الْقَوِم خيلٌ يِسريةٌ
: قُلْت: قَالَ. لَبكُم ِمنها فَاصنعوا ِبِه هكَذَافَما غَ، ِإنَ ِلهِذِه الْبهاِئِم أَواِبد كَأَواِبِد الْوحِش

ما : أَفَنذْبح ِبالْقَصِب؟ قَالَ، ولَيس معنا مدى، ِإنا الَقُو الْعدو غَدا، يا رسولَ اهللا
مالد رهِه فَكُلُوا، أَنلَياهللا ع ماس ذُِكرو ،الظُّفُرو نالس سلَي ،ذَِلك نع ثُكُمدأُحسا : وأَم

ظْمفَع نِة، السشبى الْحدفَم ا الظُّفُرأَمو# . 

<|†�Ö] 

J ديثالذَّكَاة: موضوع الْح. 
J اتدفرالْم : 

فَِة$: قَولُهلَيارح : #ِبِذي الْحالش لقن-ذَكَركَان من -ابن الْمذَا ملَى أنَّ هع 
نص علَى ، ولَيست الْمهل الذي بقُرب من الْمدينة، ادة وذات عرقِتهامة بني ج

 ". الْمؤتِلف والْمختِلف من أسماء األماكن"منهم الْحازمي ِفي ، ذلك أهلُ العلم
وعج اسالن ابولٌ " الناس: "فَأَصفعم���" ابو، "أص"وعفاعل" ج . 

                                                           

أبو رافع الْمدِني، : ، ويقالرافع بن خديح بن رافع بن عدي األوسي األنصاري، أبو عبد اهللا) ١(
صحاِبي جليل، أول مشاهده أُحد، ثُم الْخندق، مات سنة ثالث أو أربع وسبعني، وقيل قبل 

 .ذلك
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وغَنما اسم ، وال واحد له من لفظه، اسم جنس" اإلبل ":وأَصابوا ِإِبالً وغَنما
 . جنس أيضا

وقد ورد أنَّ أمري السرية أو أمري الغزو ، ِفي مؤخرهم: أي: ِفي أُخريات الْقَوِم
 .وهذَا يدل علَى ما ذكر، وِفي مؤخرهم إذا قَفَلَ، يكُونُ ِفي أول الْجيش إذا غَزى

وا$ :قَولُهحذَبلُوا وجفَع ،وروا الْقُدبصنوا من تلك : أي: #وحم ذَبهأن
 . ولَم ينتظروا الِقسمة، الْمواشي

 ِبيالن رجفَأم وِر فَأُكِْفئَتأي: ِبالْقُد :قروالْم أكُِفئَ اللَّحم . 
 عشر   جعلَ البعري عدل : أي " عدلَ " معنى  :  عشرةً ِمن الْغنِم ِببِعريٍ  :  ثُم قَسم فَعدلَ 

 . شياه
قَولُه :$ِعريا بهِمن دأي: #فَن :برهو فَر ،كسمأن ي عنوامت . 

ماهيفَأَع وهوا البعري ليأخذوه: أي: فَطَلَبم طَلَبهفُوره، أنبن ماهفَأعي . 
لٌ$: قَولُهيِم خكَانَ ِفي الْقَوةٌوِسريلَى أخذه: # يع ِتِهمم قُدردتعليل لع. 

 .رماه رجلٌ منهم بسهم: أي: فَأَهوى رجلٌ
 . أمسكَه بذلك السهم بإذن اهللا تعالَى: أي: فَحبسه اهللا تعالَى

 ِبيجفَقَالَ الن :$اِبداِئِم أَوهِذِه الْبعِني: #ِإنَّ ِلها : يهعضحشأنَّ بالو فُورنفُر ني  . 
اِبداَألوآبدة: و عمحش، جةُ من الوافرقَال، واآلبدة هي النا؛  : يودأِبد أُبي دأَب

 . كَنفَر ينِفر نفُورا
كَذَا$: قَولُهوا ِبِه هعنا فَاصهِمن كُما غَلَبأي: #فَم :كُما غَلَبتقدروا عليه، م ولَم . 
نكَذَافَاصوا ِبِه هأي: ع :يدوا الصرما تكَم وهمار . 
ولَ اهللا: قُلْتسا ري ،غَد ودا الَقُو الْعا: أي: اِإنغد ودلقَى العنا أن ، سمولرب
 . وليست معنا مدى، نغنم منهم
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 . بهوهي الشفرةُ أو السكني الذي يذبح ، جمع مدية: والْمدى
وهي ما ، الْمراد بالقَصب اللِّيطَة الَِّتي تكون علَى القَصب: أَفَنذْبح ِبالْقَصِب

 . بلغتنا الدارجة" حاللة"تسمى 
 .’ا"  قشر القصب، والْجمع ليط بوزن ليف    :اللِّيطَة  ":  قال ِفي مختار الصحاح    

 . ن كثري كَجريان النهرأي أسالَه ِبجريا: ما أَنهر الدم: قَالَ
وذكر اسم   ، إنهار الدم   : ما جمع هذين األمرين     : أي  : وذُِكر اسم اهللا علَيِه فَكُلُوا       

   .] ١١٨:األنعام [ ﴾     ﴿ : �اهللا عليه؛ فَلَكُم أن تأكُلُوا؛ لقوله        
قَولُه :$الظُّفُرو نالس سة " ليس: "#لَيا استثنائينىهعنِبم :والظُّفُر نإالَّ الس . 
قَولُه :$ذَِلك نع ثُكُمدأُحسوالظُّفُر: أي: #و نذكية بالسنع التب مبعن س :

$ظْمفَع نا السِة، أَمشبى الْحدفَم ا الظُّفُرأَمو# . 
J اِليمى اإلجعنالْم: 

 جم كانوا ِفي غَزوة من الغزوات مع النِبي  أنه�يخِبر رافع بن خِديج 
فَذَبحوا من تلك النعم ، وأنهم أصابوا نعما كثرية، ذو الْحلَيفَة: ِبمكَان يقَالُ له

فَأتى إليهم وقد نصبوا ،  متأخراجوكَانَ النِبي ، ولَم ينتظروا القسمة، قبل قسمته
ورالقُد ،دما فَعلَهما ورور فَكَفَأها بالتراب: أي- إلَى القُداهشإن : وقَالَ. -ح

 . النهبة ليست بأحل من الْميتة
 : أي -وحينئٍذ ذَبح كُلٌّ منهم ِمما أصاب         ، البعري بعشر من الغنم      : ثُم قَسم فَعدلَ   
ورماه ، وا عليه لقلة الْخيل ولَم يقدر-فَر: أي-فَند بعري ، -من نصيبه الْخاص به

، ِإنَّ ِلهِذه الْبهاِئِم أَواِبد كَأَواِبِد الْوحِش$: جفَقَالَ النِبي ، فَحبسه اهللا، رجلٌ بسهم
 . #فَما ند علَيكُم ِمنها فَاصنعوا ِبِه هكَذَا
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J ديثفقه الْح: 
صرف ِفي األموال الْمشتركَة كَالغنيمة يؤخذ من الْحديث تحريم الت: أوالً

 .وغريها بغري إذن من أصحاب الْحقُوق أو اإلمام
 حيث كانوا يكُونونَ -رضوان اهللا تعالَى عليهم-فيه فضيلة للصحابة : ثانيا

 .ِفي الغزوات يصيبهم الْجوع والْحاجة فيصِبرونَ
 أصحاب  كَانَ يمنح   �أنَّ اهللا    . # ا ِإِبالً وغَنما   فَأَصابو   $: يؤخذ من قوله    : ثالثًا  
 .  وِفي هذه الغزوة قد أصابوا إبالً وغَنما          ،  رزقًا يزيل به ما علَيهم من الشدة            جرسوله   

 .  لذلكجونصبوا القُدور ظَانني إباحة النِبي             ، أنَّ القَوم عجلُوا وذَبحوا       : رابعا  
،  والْمرقفَأكفَأَ قُدورهم ِبما فيها من اللحم         ،  غَضب علَيهم   جأنَّ النِبي    :  خامسا 

 . ؛ ليكون ذلك أبلغ ِفي الزجر-حشاها بالرمل وهو التراب: أي-ورملها 
مشريا إلَى أنَّ ما . ليست النهبة بأحل من الْميتة:  قَالَجأنَّ النِبي : سادسا
رب نعتلوه يرك قبل قسمتهفَعشتوا من شيء محم ذَبههبة؛ ألن . 
 . يؤخذ منه عقُوبة األمري لرعيته إذا حصلت منهم مخالَفَة: سابعا
وهذَا فيه ،  قَسم بعد ذلك فَعدلَ عشرا من الغنم ببعريجأنَّ النِبي : ثامنا

،  يعدل سبع شياه ِفي األضاحي والْهديأنَّ البعري: جمخالفَة ِلما ثبت عن النِبي 
، وتكون هذه القصة مخصوصة بذلك، فَإما أن يكُونَ الغنم الذي أصابوه صغارا

وإما أن يكُونَ التقدير الذي ِفي الْهدي واألضاحي يختلف عن ، فتعتبر واقعة عني
 . التقدير ِفي القسمة

لَم يقدروا : أي-فَطَلَبوه فَأَعياهم ، -فَر: أي-ها بِعري فَند ِمن$: قوله: تاسعا
وِفي هذَا دليل علَى أنَّ ما توحش . #فَحبسه اهللا تعالَى، فَرماه رجلٌ ِبسهٍم، -علَيه 

 . من البهائم تكون ذَكَاته كَذَكَاة الصيد؛ فَيذَكَّى بالعقر
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،   عمر وابن  ، وابن مسعود    ،  علي  :  ن قَالَ ِبجواز عقر الناد        وِمم : قَالَ ابن الْملقن       
، البصريوالْحسن ، وعطَاء بن أِبي رباح، وطاوس، -من الصحابة: يعِني-وابن عباس 

 ، -ابن زيد: لعله-وحماد ، والْحكم بن عيينة، واألسود بن يزيد من التابعني، والشعِبي
وأبو حنيفة هؤالء من أتباع ، -سفيان الثوري: أي-والثوري ، راهيموالنخعي إب

، وداود، والْمزِني، وأبو ثور، وإسحاق بن راهويه، وأحمد بن حنبل، األتباع
إنَّ ما ند من البهائم يكُونُ حكمه كَحكم : هؤالء كُلُّهم قالوا: أي. والْجمهور

 . الصيد ِفي الذَّكَاة
ال يحل : ومالك، والليث بن سعد، وربيعة الرأي، د بن الْمسيبوقَالَ سعي

 . إالَّ بذَكَاته ِفي حلِْقِه كغريه
 . بتصرف’ا. وحديث رافع حجة علَيهم: قَالَ

فإن ، أنَّ ما ند من البهائم يرمى. #فَاصنعوا ِبِه هكَذَا$: يؤخذ من قوله: عاشرا
،  وكَانَ الرامي قد سمى اهللا عليه، أما إذا مات من ذلك،  ذُكِّيأُدِرك قبل الْموت

 .ورماه ِبما يسيل الدم وينهره؛ فهو يعتبر مذَكى
فكذلك ، كَما أنَّ ما ند من البهائم تكون ذَكَاته ذَكَاة صيٍد: الْحادي عشر

 . يذَكَّى كتذكية البهائمما قُِدر عليه من الصيد قبل أن يموت فهو
ولَيس معنا ، ِإنا الَقُو الْعدو غَدا، يا رسولَ اهللا: قُلْت$: قوله: الثاِني عشر

وقد ورد بالِْحجارة أو ما . # أَفَنذْبح ِبالْقَصِب-لَيس معنا سكَاِكني: أَي-مدى 
 . #وذُِكر اسم اهللا علَيِه فَكُلُوا، هر الدمما أَن$: جفَقَالَ النِبي ، أشبه ذلك
 :  يؤخذ من هذَا أنَّ ِفي ذَكَاة البهائم شرطني●
 .أن يذَكَّى ِبما يسيل الدم وينهره: الشرط األول -
 . أن يذكُر اسم اهللا عليه: الشرط الثاِني -
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ورطَان فَهذَان الشت فيه هفَّروا تذَكَّىفَمم . 
والْحاد من الِْحجارة والزجاج يختلف ِفي ، أنَّ ليطة القَصب: الثالث عشر

فَما كَانَ جلده أقوى ال ينهر دمه ، إنهار الدم باختالف الْحيوان الذي يذَكَّى به
وز أن يذَكَّى به أوالد        أما القَصب فيج  ،  إالَّ السكني أو السيف فالبد من استعماِلِهما فيه             

ما أسالَه      : أي . # ما أَنهر الدم    $: ج فَقَول النِبي    ، أو ما أشبه ذلك    ، الغنم الصغار والطيور      
     امع كْمامع          ، بكثرة حوأوِتي ج نلَى مع هالماهللا وس اتلَوالكلمفَص . 

حش إذا كَانَ مقدورا عليه؛ البد أن إنَّ الْمتو: سبق أن قُلْت: الرابع عشر
 . يذَكَّى كَذَكَاة الْحيوانات اآلنسة
وأراد أن ، فَمن كَانَ عنده مجموعة من األرانب: ونضرب لذلك مثالً ليتضح

بل يجب    ،  فال يجوز أن يذَكيها كَذَكَاة الصيد ما دام قادرا علَيها          ، يذبح منها لألكل   
 .  الْحلِْقليه أن يذَكِّيها ذَكَاة الْحيوانات اآلنسة؛ بأن يأخذَ األرنب ويذبحها من                     ع

وما ، ما هي الذَّكَاةُ الْمشروعة ِفي الْحيوان اآلنس كَالغنم والبقر: الْخامس عشر
 ؟ أشبه ذلك

هلقُوم؛ ألنَّ قَطْعريء والْحكُونُ الذَّكَاةُ بقطع الْممتا يسيل به الدوِفي ، م
 .وهو ما يسمى بالنحر، حق اإلبل طعنها ِفي اللبة

أو أنها ، هل التسمية مشروطَة ِفي الْحيوان الذي يذَكَّى ويذبح: السادس عشر
 ؟ فإن تِركَت ِنسيانا صحت الذَِّبيحة، واجبة

 -رِحمه اهللا-وما ذَهب إليه اإلمام أحمد ، هذَاوقد اختلَف أهلُ العلم ِفي 
ولكن التسمية ِفي ذلك ، من أنَّ الذَّكَاةَ ِفي حق البهائم اآلنسة بذكر اسم اهللا عليه

 . وإنما تكُونُ شرطًا ِفي الصيد، لَيست بشرط
يظهر منه أنه شرط ِفي ذَكَاة . #وذُِكر اسم اهللا علَيِه$: قَولُه هنا: السابع عشر
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 ؟ فَما هو الدليل الذي صرفَه عن الشرطية إلَى الوجوب: الْحيوان اآلنس
ابوِديثٌ ِفي ذلك: الْجلنا ح مقَدت ، ِبيأنَّ الن وجوها $:  ِقيلَ لَهمِإنَّ قَو
#سموا أَنتم وكُلُوا:  علَيِه أَم ال؟ قَالَال ندِري ذُِكر اسم اِهللا، يأتونا ِبلَحٍم

فَكَانَ . )١(
ويستقر األمر ِفي ذلك أنَّ         ،  هذَا الْحديث صارفًا ِلهذَا النص من الشرطية إلَى الوجوب              

 . الْمذَكَّاةفإن تِركَت ِنسيانا جازت       ، وليست بشرط    ، التسميةَ ِفي الذَّكَاة واجبةٌ      
ما أَنهر $: هذَا استثناء من قوله. #لَيس السن والْظُّفُر$: قَولُه: امن عشرالث

من والظفر: أي. #الدقَالَ، إالَّ الس :$ذَِلك نع ثُكُمدأُحسو :ظْمفَع نا السذُ . #أَمؤخوي
كَما أنه ال يجوز االستنجاء ، الِْجنمنه أنَّ العظام ال يجوز الذَّبح ِبها؛ ألنها طَعام 

 . واالستجمار ِبها
، سكَاكني الْحبشة: أي. #وأَما الظُّفُر فَمدى الْحبشِة$: قوله: التاسع عشر

 .فَابتِعدوا عن ذلك، وأنتم منِهيونَ عن التشبه بالكُفَّار
ولَم يبق علَى أمته ،  ما يشكل علَيهم بين ألمته كُلَّجأنَّ النِبي : العشرون
الَ يِزيغُ عنها ِإالَّ ، تركْتكُم علَى الْبيضاِء لَيِلها كَنهاِرها$: جوقد قَالَ ، شيء مشكل

اِلكاس. #هباختالف الن لفختإالَّ أنَّ علم ذلك ي ، ا لَما ملَّمنهللا الذي ع مدفَالْح
 . ذلك فضل اهللا علَينا، نعلمنكُن 

 . وصلَّى اهللا علَى نبينا محمد وعلَى آله وصحبه وسلِّم
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 ).٢٠١ص(سبق تخريجه، انظر ) ١(
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إنَّ جمع : وقد يقَالُ، جمع ضحية: ويقَال، جمع أضحية: األضاحي
 .ضحايا: وجمع الضحية، أضاحي: األضحية

واألصل ِفي مشروعيتها ما ذَكَره ، ة باسم زمن فعلهاسميت الضحي: قيل
،  أنه أتى إلَى ابنه إسماعيل ِبمكَّةَ وهو غُالم� عن نبيه وخليله إبراهيم Tاهللا 

               ﴿: وقَالَ له
 . ]١٠٢:الصافات[ ﴾     

ويعلم ، إسماعيل هو أيضا من أنبياء اهللا وال عجب من هذَا الْجواب؛ إذ إنَّ
قا األنبياء حؤيافَقَة، أنَّ روبالْم ابباِني، فَأجمن أبيه إنفاذ األمر الر سمبل الت :

 . ]١٠٢:الصافات[ ﴾          ﴿
أتذبح ابنك : فَاعترضه الشيطَانُ يقُولُ، فَذَهب به إلَى حيثُ أمره جربيل

فَرماه ، فَقَالَ له مثل ذلك، وانتقَلَ إلَى مكَان آخر، فَرماه ِبحجر! علَى رؤيا؟
وعزم علَى ، ولَم ينتقل، فَاعترضه فَرماه ِبحجر، وانتقل إلَى الْمكَان الثالث، ِبحجر

   ﴿: Tقَالَ اهللا ، فَجاَءه جربيل بالفداء كبش من الْجنة، إنفاذ األمر
 .ج ألمة محمد Tوشرعها اهللا ، فكانت سنة. ]١٠٧:الصافات[ ﴾
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ِبكَبشيِن  جضحى النِبي $:  قَالَ� أَورد ِفيِه حِديثَ أَنِس بِن ماِلٍك ]٤٠٦[
 .#ووضع ِرجلَه علَى ِصفَاِحِهما، وسمى وكَبر، ذَبحهما ِبيِدِه، أَملَحيِن أَقْرنيِن

لَحاَألمو :راَألغْب ،اضيبو ادوالَِّذي ِفيِه س وهو . 

<|†�Ö] 

Jديثوع الْحوضيد منها، األضحية واختيارها:  موأفضلية الْج. 
Jاتدفرالْم  : 

 .ذَبحهما ضحايا: أي: ضحى
 .خروف: ويقَالُ له. كبش: يقَالُ له، ر من الضأنهما الذُّكُو: ِبكَبشيِن
بأن ، أو بياض يخلطه سواد، تفسري الْملُوحة بأنها بياض اللون: أَملَحيِن

 .وشيء من البطن، والركَب، والفَم، يكُونَ السواد يحيط بالعينني
 . ا قُرونأنهما كبار قد بدت لَهم: يعِني: أَقْرنيِن

 . باشر الذَّبح بيده: أي: ذَبحهما ِبيِدِه
ركَبى ومسواهللا أكرب، باسم اهللا: قَالَ: أي: و. 

 .وهو جانب العنق، جمع صفْحة: ووضع ِرجلَه علَى ِصفَاِحِهما
Jاِليمى اإلجعنالْم : 

،  - ضحيتنيجعلَهما: أي-بكبشني  ضحى ج أنَّ النِبي �يخِبر أنس بن مالك 
ولَم يستنب أحدا ، وأنه ذَبحهما بيده، وأنَّ لَهما قرنني، موصوفني ِبملُوحة اللون

 .ووضع رجله علَى ِصفَاحهما، وسمى وكَبر علَى الذَّبح، ِفي الذَّبح
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Jديثفقه الْح : 
وال خالف أنها من شرائع ،  األضحيةيؤخذ من الْحديث مشروعية: أوالً

 . وهي سنة مؤكَّدة، الدين
وبه قَالَ ، وهو مذهب الشافعي وأصحابه: قَالَ ابن الْملقن علَى الكفاية قَالَ

:  وقَالَ أبو حنيفَة، -هو محمد بن الْحسن: قُلْت-ومحمد ، وأبو يوسف، أحمد
لَى الْمةٌ عاجباب، قيمني من أهل األمصارهي وصا النوِبهجر ِفي وبعتوي. 

 : وأقول
وهو الذي تدل ، أنَّ األضحية سنة مؤكَّدة علَى الْموسر دون الْمعسر: أوالً
 . عليه األدلة

، أو البقر، هل هو اإلبل: اختلَف أهل العلم ِفي األفضل من األنعام: الثاِني
 الواحدة من اإلبل الْمعتبرة ِفي الْهدي واألضحية تكفي عن ؟ وال شك أنَّأو الغنم
 . وكذلك البقر، سبعة

 ضحى بكبشني كَما جأنَّ األفضل ِفي األضحية هو الغنم؛ ألنَّ النِبي : ثالثًا
 أن -وهو عقبة بن عامر-فَأمر أحد أصحابه ، وأنه مرة كَانَ عنده غَنم، ِفي الْحديث

كَما جاَء ، ضح به أنت: جفَقَالَ له النِبي ، وبقي منها تيس عتود، سمها بني صحابتهيق
 يقِْسمها علَى  أَعطَاه غَنماجأَنَّ رسولَ اِهللا $: �ذلك ِفي حديث عقْبة بِن عاِمٍر 

#ضح ِبِه أَنت:  فَقَالَ،جفَذَكَره ِلرسوِل اِهللا ، فَبِقي عتود، صحابِتِه ضحايا
)١(. 

                                                           

، )٢٣٠٠(رقم ، وكالة الشريك ِفي القسمة وغريها: باب، رواه البخاري ِفي كتاب الوكالة) ١(
، وِفي كتاب األضاحي، )٢٥٠٠(رقم ، قسمة الغنم والعدل فيها: باب، لشركةوِفي كتاب ا

 ، سن األضحية : باب ، ورواه مسلم ِفي كتاب األضاحي       ، )٥٥٥٥(رقم  ، جِفي أضحية النِبي  : باب
ما جاَء ِفي الْجذع من الضأن ِفي : باب، والترمذي ِفي كتاب األضاحي، )١٩٦٥(رقم 

= 



  > ��������د��������א����م
٢٢١ 

ويعترب الثِني ِفي اإلبل والبقر ، السن الْمعتبرة ِفي األضاحي هي الثِني: رابعا
 الْجذع وال يجزئ  ،  ويجزئ ِفي الضأن الْجذع إذا كَانَ ضخما           ،  والْمعز دون الضأن     

 . من غري الضأن
 لألضحية بالنسبة   ،  نثى ِفي جميع بهيمة األنعام       أنَّ الذَّكَر أفضل من األ   : خامسا 

 . والْهدي
 والْملُوحة .# كَبشيِن أَملَحينِ   $: ينبغي مراعاة اللون كَما جاَء ِفي الْحديث          : سادسا  
أو البياض الذي ، هل الْمراد ِبها البياض الْمحض: واختلَف أهلُ اللغة، هي البياض

 والركبتني؟ ، واألزماع، والفم، سواد قليل حول العيننييخلطه 

وتكَلَّموا ِفي اللون أنَّ ، وقد حثَّ العلَماُء علَى ما يكُون لَحمه أفضل: سابعا
والظاهر أن التأثري ِفي نكهة اللحم وذَوقه هو ، له تأثريا ِفي نكهة اللحم وذوقه

ضحى ِبكَبشيِن ج أَنَّ النِبي $:  ِفي بعض األحاديثوقد ورد، الِْخصاء أو الوجاء
#موجوَءيِن

وِمما هو مجرب ومعروف بال خالف أنَّ لَحم الْمخصي أفضل . )١(
                                                           

= 

،   )٤٣٧٩(رقم ، الْمسنة والْجذعة  : باب، والنسائي ِفي كتاب الضحايا  ، )١٥٠٠(رقم  ، األضاحي
والدارمي ، )٣١٣٨(رقم ، ما تجزئ من األضاحي: باب، وابن ماجه ِفي كتاب األضاحي

 ).١٩٥٤(رقم ، ما يجزئ من الضحايا: باب، ِفي كتاب األضاحي
 كَانَ ِإذَا أَراد أَنْ يضحي؛ اشترى جأَنَّ رسولَ اهللا $ :بوأِبي هريرةَ ، ِلحديث عائشةَ) ١(

فَذَبح أَحدهما عن أُمِتِه ِلمن شِهد هللا ، كَبشيِن عِظيميِن سِمينيِن أَقْرنيِن أَملَحيِن موجوَءيِن
:  قَالَ الشيخ األلباِني. #جر عن محمٍد وعن آِل محمٍد وذَبح اآلخ، وشِهد لَه ِبالْبالَِغ، ِبالْتوِحيِد
 ). ٣١٢٢(رقم ، أضاحي رسول اهللا: باب، سنن ابن ماجه ِفي كتاب األضاحي. صحيح

،  موجأَيِن يوم الذَّبِح كَبشيِن أَقْرنيِن أَملَحيِنجذَبح النِبي $: وِلحديث جاِبِر بن عبِد اِهللا قَالَ
،   علَى ِملَِّة ِإبراِهيم حِنيفًا     ، ِإني وجهت وجِهي ِللَِّذي فَطَر السمواِت واَألرض      : فَلَما وجههما قَالَ

  ِرِكنيشالْم ا ِمنا أَنمو  ،       الَِمنيالْع باِتي ِللِه رممو اييحمِكي وسنالِتي وال، ِإنَّ ص لَه ِريكش    ،
= 
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 . ولَحم الْموجوء أفضل من لَحم الفحيل، من لَحم الْموجوء والفحيل
، قُِطعت وهو صغري: معنىِب، هو الذي سلبت خصيتيه: الْخصي: ثامنا
 . هو الذي رضت عروق خصيتيه وهو صغري: والْموجوء

وقد نص علَى أربعة ، أنه يشترط ِفي األضحية سالمتها من العيوب: تاسعا
، اء البين عورهاالعور: وهي، من العيوب الَِّتي تمنع التضحية بالدابة الَِّتي اتصفَت ِبهاأنها 

الَِّتي والعجفَاء    ، والْمريضة البين مرضها    ، والعرجاء الَِّتي ال تطيق الْمشي مع الصحاح        
وقطع األذن عيبا ، وجعلُوا كسر القرن، )١(أو ما أشبه ذلك، ال تنقي من الكرب

 . )٢( أكثر من النصفوقَدروا ذلك بأن يكُونَ، يمنع التضحية ِبما وقَعت فيه
                                                           

= 

  ِلِمنيسالْم ا ِمنأَنو تأُِمر ِبذَِلكو ،  لَكو كِمن مِتهِ ، اللَّهأُمٍد ومحم نعو ، راهللا أَكْبِم اِهللا وِباس . ثُم
حا. #ذَبايحأبو داود ِفي كتاب الض اهوا: باب، رايحب من الضحستا ي٢٧٩٥(رقم ، م( ،
 .  -رِحمه اهللا-ضعفَه األلباِني وقد 

، ماذَا يتقَى ِمن الضحايا؟ فَأَشار ِبيِدِه:  سِئلَجأَنَّ رسولَ اِهللا $: ِلحديث البراِء بِن عاِزٍب) ١(
الْعرجاُء  : -جوِل اِهللا يِدي أَقْصر ِمن يِد رس: ويقُولُ، وكَانَ الْبراُء يِشري ِبيِدِه- أَربعا: وقَالَ

رواه . #والْعجفَاُء الَِّتي ال تنِقي   ، والْمِريضةُ الْبين مرضها  ، والْعوراُء الْبين عورها   ، الْبين ظَلْعها 
، )١٠٤١(رقم ، ما ينهى عنه من الضحايا: باب، مالك ِفي الْموطأ ِفي كتاب الضحايا

وأبو داود ، )٤٣٧١، ٤٣٧٠، ٤٣٦٩(رقم ، العرجاء: باب، والنسائي ِفي كتاب الضحايا
وابن ماجه ِفي كتاب ، )٢٨٠٢(رقم ، ما يكْره من الضحايا: باب، ِفي كتاب الضحايا

، والترمذي ِفي كتاب األضاِحي، )٣١٤٤(رقم ، ما يكْره أن يضحى ِبِه: باب، األضاِحي
 .وصححه األلباِني). ١٤٩٧(رقم ، ما جاَء ِفي فَضل األضِحية: باب

)٢ ( ِليديث عِلح� :$ ِبيِنجأَنَّ النالْقَراِء اُألذُِن وبضى ِبعحضى أَنْ يهأبو داود ِفي . # ن اهور
 ، اجه ِفي كتاب األضاحي  وابن م ، )٢٨٠٥(رقم ، ما يكْره من الضحايا: باب، كتاب الضحايا

ِفي : باب، والترمذي ِفي كتاب األضاحي، )٣١٤٥(رقم ، ما يكْره أن يضحى به: باب
 .-رِحمه اهللا تعالَى-الْحديث ضعفَه األلباِني ، )١٥٠٤(رقم ، الضحية بعضباء القرن واألذن
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، الْخراج ليس بعيب؛ ألنه من خارج اللحم وتحت الِْجلد فَقَط: عاشرا
 .فليس له تأثري ِفي اللحم

أنَّ من له أربع زوجات؛ فَلَه أن يضحي بأضحية واحدة؛ : الْحادي عشر
 .ألنَّ األضحية تكفي عن الرجل وأهل بيته

 . ستحب للمضحي أن يتولَّى ذبح أضحيته بنفسهأنه ي: الثاِني عشر
 .  بذلك أمرجوالنِبي ، أن يسمي علَى ذَبحها؛ ألنَّ اهللا أمر بذلك: الثالث عشر

،  يستحب أن يصرع األضحية أو الْهدي علَى جنبها األيسر: الرابع عشر
، كُون معه من يمسك برجليها إن أمكَنوي، ويضع رجله علَى صفحتها اليمنى

 .ويسمي ويكبر عند الذَّبح، ويمسك السكني باليمني
 . وهذَا من السنن، أن يستقبل ِبها القبلة عند الذَّبح: الْخامس عشر
 ، الْمذَكَّىأنَّ التسمية واجبةٌ ِفي    " باب الصيد  " قد تقَدم لنا ِفي    : السادس عشر    
  ج   فَإذَا تركَها الْمذَكِّي نسيانا؛ فَإنَّ الْمذَكَّى حاللٌ؛ لقول النِبي                   ، وليست بشرط فيه      

الَ ندِري ذُِكر ، ِإنَّ قَوما يأتونا ِبلَحٍم، يا رسولَ اِهللا: أَنَّ قَوما قَالُوا$: حني سئل
# وكُلُواسموا أَنتم: اسم اِهللا علَيِه أَم ال؟ قَالَ

)١( . 
فَلَو لَم ، ويهدي، ويتصدق، السنة ِفي األضحية أن يأكُلَ منها: السابع عشر

 . هل تجزئ عنه؟ هذَا محل خالف: يتصدق
فإن ذُِبحت ، ال تجزئ األضحية إالَّ إذا ذُِبحت يوم النحر بعد الصالة: الثامن عشر
 . )٢( نيارا ِفي حديث الرباء بن عازب وقصة خاله بردة بنكَم، قبل الصالة بطلت

                                                           

 ).٢٠١ص(سبق تخريجه، انظر ) ١(
)٢ (قبيث سدباب العيدين" ِفي الْح) " ٥٠ ص٣ج.( 
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أنَّ وقت الذَّبح هو النهار دون الليل علَى األصح ِفي يوم العيد : التاسع عشر
 . يعتربه من وقت الذَّبحالثالث عشروعند الشافعي اليوم ، واليومني بعده

ن شعره أو أظفاره إذا دخلَت أنَّ الْمضحي منهي أن يأخذَ م: العشرون
 . -عشر ذي الِْحجة: أي-العشر 

 . ؟ ِفي هذَا خالف بني أهل العلموهل النهي للتحريم أو للتنزيه
؟ ِفي هذَا خالف أم يختص برب البيت، وهل يدخل ِفي ذلك الزوجة واألوالد 

 . وباهللا التوفيق، أيضا
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وما عدا ذلك فَهو ، ويقصد به هنا األشربة الْمحرمة، جمع شراب: األشربة
 . مباح

 : واألشربة الْمباحة أربعة
 . الْماء-١
 . واللنب-٢
 .  والعسل-٣
 ما اعتِصر من الفَواكة ولَم يكُن فيه مظنة اإلسكار؛ فهو مباح حاللٌ، -٤

ا مرأممخالت دلَغَ إلَى حجب تركه ، ا بحرم؛ يذًا فهو مبنتا أو مصرعتاء كَانَ موس
 . ويحرم شربه

وتستنزف ، وتفسد األخالق، أنها تذهب العقل: والعلة ِفي تحريم الْخمر
  ﴿: وقد أشار القرآن إلَى العلة ِفي تحريمها حيث يقُول تعالَى، الْمال
               
                

 . ]٩١-٩٠:الْمائدة[ ﴾   
ولقد كَانَ تعلُّق العرب بالْخمر شديدا؛ فلذلك تدرج اهللا معهم ِفي 

     ﴿ : �فأول ما جاَء التعريض به ِفي قوله        ، تحريِمه  
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فالتعريض . ]٢١٩:البقرة[ ﴾         
 .  التحريم بالْخمر والْميسر بأنَّ إثْمهما أرجح من نفعهما ترجيح ِلجانب                 �من اهللا   

وأبيح للناس شربها ، ثُم بعد ذلك حرمت الْخمر ِفي أوقات الصالة وقرِبها
     ﴿: �إذا كَانَ ِفي وقت بعيد عن الصالة؛ لقوله 

: وهو، وكَانَ لذلك سبب. ]٤٣:النساء[ ﴾      
$ِدِهمِت أَحيوا ِفي بعمتِة اجابحالص ضعٍر، أَنَّ بمِبخ ماَء لَهوا، وجرِبوا ، فَشقَام ثُم

# تعبدونَعبد ماونحن ن، ال أَعبد ما تعبدونَ، قُلْ يا أَيها الْكَاِفرونَ: فَقَرأ إمامهم، يصلُونَ
)١(. 

 أنزل تحريمها حني شرب �وهو أنَّ اهللا : -وهي النهائية-الْمرحلَة الثالثة 
 �علي   ولَما ذَهب  ، فَجب أَسِنمتهما   ، فَقَام إلَى شارفني لعلي بن أِبي طالب     ، حمزةُ

 فَرفَع - سكران:يعِني  -إلَى حمزةَ وهو ثَمل       ج جاَء النِبي     ،  شاكيا   جإلَى النِبي    
#ما أَنتم ِإالَّ عِبيد َألِبي$: وقَالَ، بصره إليه

)٢( . 
 :أورد فيه ثالثة أحاديث

                                                           

فَدعانا ، صنع لَنا عبد الرحمِن بن عوٍف طَعاما$: الْحديث هو عن عِلي بن أِبي طَاِلٍب قَالَ) ١(
ا أَيها قُلْ ي: فَقَدموِني فَقَرأت، وحضرِت الصالةُ، فَأَخذَِت الْخمر ِمنا، وسقَانا ِمن الْخمِر

   ﴿: فَأَنزلَ اهللا تعالَى: قَالَ، ونحن نعبد ما تعبدونَ، ال أَعبد ما تعبدونَ، الْكَاِفرونَ
 رواه الترمذي ِفي كتاب تفسري .#﴾         
: باب، وأبو داود نحوه ِفي كتاب األشربة، )٣٠٢٦(رقم ، ومن سورة النساء: باب، القرآن

 ..وصححه األلباِني، )٣٦٧١(رقم ، تحريم الْخمر
وِفي كتاب ، )٣٠٩١(برقم ، فرض الْخمس: باب، رواه البخاري ِفي كتاب أبواب الْخمس) ٢(

: باب، ورواه مسلم ِفي كتاب األشربة، )٤٠٠٣(رقم ، شهود الْمالئكة بدرا: باب، الْمغازي
وأبو داود ِفي كتاب الْخراج ، )١٩٧٩(رقم ، نها من عصري العنبتحريم الْخمر وبيان أ

 ).٢٩٨٦(رقم ، ِفي بيان مواضع قسم الْخمس وسهم ذي القُربى: باب، واإلمارة والفيء
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]٤٠٧[  رمِن عِد اِهللا ببع نوِل اهللا $: ب عسِر ربلَى ِمنقَالَ ع رمج أَنَّ ع : 
ا النه؛ أيدعا بأَمِر، اسمالْخ مِريحلَ تزن هٍة، ِإنسمخ ِمن ِهيِب: والِْعن ِر، ِمنمالتو ،

ثَالَثٌ وِددت أَنَّ رسولَ ، ما خامر العقْلَ: والشِعيِر، والْخمر، والِْحنطَِة، والْعسِل
وأَبواب ِمن أَبواِب ، والْكَاللَةُ، الْجد: ي ِإلَيِه كَانَ عِهد ِإلَينا ِفيِهن عهدا ننتِهجاهللا 
 . #الربا

<|†�Ö] 

Jديثوع الْحوضمر:  مم الْخحريت. 
Jاتدفرالْم  : 

   رمغطية         :  الْخخمري وهي التوذٌ من التأخطِّي العقل        ، مغمر يفيذهب  ، ولكون الْخ
، وال يميز بني األشياء، يمة ال يشعر بشيءويظل مثل البه، اإلحساس من اإلنسان

فيقع منه ، وتذهب بإحساسه، فمن أجل ذلك حرم اهللا الْخمر؛ ألنها تغطِّي العقل
 . الفحش ِفي القول والفعل لغياب العقل عنه

م وقد ذَكَروا أنَّ قَوما من أهل الْجاهلية تركُوا الْخمر ِفي الْجاهلية؛ فَلَ
فَذُِكر عن قيس بن عاصم الْمنقري أنه شرب ، يشربوها ِلمواقف حصلَت لَهم

فَلَما صحا فإذا ابنته تشتكي إليه أنه غَمز عجيزتها؛ فَترك شربها وهو  ، الْخمر
شركالعذرة إلَى فيه؛ فَ، م رفَعة بسكران ياهليأبو بكر ِفي الْج رلَى نفسه ومع مرح

وكَم قد سِمع الناس أنَّ بعض الناس يسكرون؛ فَيقَع علَى ، الْخمر ِفي الْجاهلية
 . أو ما أشبه ذلك، أو أمه، أو بنته، أخته

، والعسل، والتمر، العنب: وهي، ثُم ذَكَر الْخمسة: وِهي ِمن خمسٍة: قَالَ
 . غَطَّاه كَما سبق: أي. #والْخمر ما خامر الْعقْلَ$: ثُم قَالَ، ريوالشع، والِْحنطَة
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 . ثَالث مسائل: أي: ثَالَثٌ
تددو :يتنمت . 

ثُم ذَكَر هذه الثالث : عِهد ِإلَينا ِفيِهن عهدا ننتِهي ِإلَيِه جأَنَّ رسولَ اهللا 
 . وأَبواب من أبواب الربا، والكَاللَةُ، الْجد: وهي، الْمسائل

قَولُه :$دأي: #الْج :دمرياث الْج . 
.  كُلُّ ميت ال ولَد له وال والد:  هو-علَى القول األصح-الكاللة : والكَالَلَةُ

 .  إذا انعدم األصل والفرع فهو كاللة: أي
 .هو األب والْجد: األصل
 . وابن االبن، بنهو اال: والفرع

ا$: قَولُهباِب الروأَب ِمن ابوأَببا: أي: #وائل ِفي الرسأنه م الظَّاهر . 
Jاِليمى اإلجعنالْم : 

 وعلَى منربه هذه ج ِفي مسجد رسول اهللا �خطَب عمر بن الْخطَّاب 
وِفي هذه الْخطبة دليلٌ للجمهور ،  أنَّ الْخمر ما خامر العقل�قَرر فيها ، الْخطبة

 . علَى أنَّ الْخمر ال يختص بالعنب كَما قالت الْحنفية
 رمع ائل فيها إشكال عندهم�وقد ذَكَرسته أنَّ ثالث مطبى ،  ِفي خنمت

هون إليه  ِفي هذه الثالث الْمسائل عهدا إلَى أمته ينتجأن لو كَانَ عهد النِبي 
، والْحمد هللا أنَّ األمر ِفي هذه الثالث الْمسائل قد وضح عند الْجمهور، فيها

 . وباهللا التوفيق
Jديثفقه الْح : 

يؤخذ من هذَا الْحديث مشروعية الْخطبة علَى الِْمنبر لبيان األمور : أوالً
 . الْمشتبهة



  > ��������د��������א����م
٢٢٩ 

 .ِفي الْخطبة" أما بعد"مشروعية : ثانيا
 . مخاطَبة الناس ِبما يجب بيانه لَهم: ثالثًا

:  أي -وهي من خمسة أشياء ،  أنه نزلَ تحريم الْخمر�أخرب عمر : رابعا
، والعسل، والتمر، العنب:  وهي-الْمستعمل ِفي الْمدينة من الْخمسة األشياء

ذ من هذَا أنَّ الْخمر ليس مقصورا علَى ما اتِخذَ من ويؤخ، والشعري، والِْحنطَة
أنَّ الْخمر كُل ما خامر : والْحق، -كَما قَرر ذلك أبو حنيفَة ِفي مذهبه-العنب 
 . وبلَغَ إلَى حد اإلسكار، العقل

صري إنما يحرم ع: وقَالَ أبو حنيفَة): ١٩٦ص/١٠ج(وقَالَ ابن الْملقن 
إالَّ أن يطبخ ، فسالقة العنب يحرم قليلها وكثريها: قَالَ، ثَمرات النخل والعنب

 ... وأما نقيع التمر والزبيب فيحل : قَالَ. حتى ينقص ثلثاها

هذَا كالمه ما لَم . ولكن ال يحد شاربه، والنيء منه حرام: إلَى أن قَالَ
 . نقالً عن ابن الْملقن. ’ا.  فَهو حرام باإلجماعفإن سكر، يشرب ويسكر
والقول ، فَإنَّ مذهب أبا حنيفة فيه تساهل كثري ِفي شرب النبيذ: وبالْجملَة

وللحديث . #والْخمر ما خامر الْعقْلَ$: ما ذَهب إليه الْجمهور؛ لقول عمر: الْحق
أخرجه مسلم من طريق .  #وكُلُّ خمٍر حرام ، ِكٍر خمركُلُّ مس$: اآلخر الصحيح

: سِئلَ رسولُ اهللا عِن الْبتِع؟ فَقَالَ$): ٤٠٨(وِلحديث عائشة اآلِتي رقم ، عمرو
امرح وفَه كَراٍب أَسرل: والبتع. #كُلُّ شسهو نبيذ الع . 

، سواء كَانَ معتصرا أو نبيذًا، ارأنَّ كُلَّ ما بلَغَ إلَى حد اإلسك: خامسا
امرح واء كَانَ من العنب أو من غريه؛ فَهووس . 

: � ِفي كتابه إلَى العلة ِفي تحريم الْخمر بقوله Tأشار اهللا : سادسا
  .]٩٠:الْمائدة[ ﴾        ﴿
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 ِسريار  : والْمى بالِقممسا يم وجرى ل ، هلَى شيء يأخذه   وهو أن تعبة بعينها ع 
والعياذ -وهو يفضي بصاحبه إلَى اإلفالس ، فَهذَا هو الْميسر، الغالب من الالعبني

 . وغَضب اهللا عليه فوق ذلك، -باهللا
قَولُه :ابصاَألنا األصنام: واد ِبهرالْم . 

الَمقَات: واَألزرخص ثالث والش بكتأن ي وا، هاِفي إحدوِفي ". افعل: "ه
وال يكُون فيها شيٌء يميزه   ،  ثُم يخلط بينها  ".  أَِعد : "وِفي الثالثة  ". ال تفعل :  "الثانية

فإن خرج ، ثُم يضعها ويأخذ واحدا منها من غري قصد لشيء منها، عن اآلخر
هذه هي ،  أعاد وهكَذَا"أعد"وإن خرج ، ترك" ال تفعل"وإن خرج ، فَعلَ" افعل"

 . األزالم
، واألنصاب، والْميسر، الَِّتي هي الْخمر،  بأنَّ هذه رجسTوقد أخرب اهللا 

وأنها من وسائل الشيطَان الَِّتي يحاول ِبها إيقاع ، بأنها رجس كلها، واألزالم
ا اهللا ِعبعسلمني؛ فلذلك داء بني الْمغضة والباوداالعنهإلَى االنتهاء ع هاد . 

والذي نحن بصدد قراءته عن  ، "اإلعالم"حكَى ابن الْملقن ِفي كتابه : سابعا
اهممر: "ابن دقيق العيد ِفي كتاب له سم الْخحريمر ِفي تأنه ، "وهج الْخ وذَكَر

        ﴿: �وهي قول اهللا ، يستفَاد من اآلية
 أنَّ ِفي هذه اآلية والَِّتي بعدها عشرة أدلة .]٩٠:مائدةالْ[ ﴾    

 . وقد حاولت تفهم هذه العشرة األدلة بقدر اإلمكان، ولَم يذكُرها، علَى التحريم
 : فأقول

 .  نداء اهللا الْمؤمنني باسم اإليمان الْمقتضي لالمتناع عما حرم عليهم-١
 . وما ذُِكر معه ِفي أنها رجس من عمل الشيطَان حصر الْخمر -٢

 . وهي النجاسة،  وصفُها بالرجسية-٣
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 .  وصفُها بأنها من عمل الشيطَان-٤

 .  األمر باجتناب هذه األمور الْمتصفَة بالرجس-٥

 . رجاُء الفالح باجتناِبها-٦

وِعبادتها شرك؛ دليلٌ علَى ، -وهي األصنام-  اقتران الْخمر باألنصاب-٧
 .شدة قبحه

 أنَّ هذه األمور الْمذكُورة طريق لتسلُّط الشيطَان علَى العبد واستيالئه -٨
 إرادة .]٩١:الْمائدة[ ﴾       ﴿: عليه؛ لقوله

 . الشيطَان وقصده إيقاع العداوة والبغضاء بني الْمسلمني

ومن هنا نعلم أنَّ ، وعن الصالة خصوصا،  الصد عن ذكر اهللا عموما-٩
يريد كَيدنا ومضرتنا؛ لذلك دعا اهللا عباده الْمؤمنني إلَى ، الشيطَانَ عدو لنا

 ويجب أن نقُولَ نحن كَما قَالَ .]٩١:الْمائدة[ ﴾  ﴿: االنتهاء بقوله
 . تهيناان: الصحابة

 . ِفي ذلك التنبيه علَى شرف العقل وفضله: ثامنا
أنَّ الشرع الشريف يحرم علَى الْمسلم كُلَّ ما فيه ضرر عليه ِفي : تاسعا

 .عقله؛ ألنَّ العقلَ من الضرورات الْخمس الْمأمور ِبِحفظها
فَإنَّ ، ة مفَاهيم الصحابة ولُغاتهمأنَّ الْمعتبر ِفي األحكام الشرعي: عاشرا

 .القرآن نزلَ بلغتهم
 . وإلْحاق الشيء بنظريه، فيه استعمال القياس: الْحادي عشر

: فيه جواز إحداث االسم للشيء من طريق االشتقاق؛ أي: الثاِني عشر
 . #والْخمر ما خامر الْعقْلَ$: لقوله

، لقد استجدت ِفي زمننا مخدرات أشد ضررا من الْخمر: الثالث عشر
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دولتنا : حفظها اهللا؛ أي-وأكثر فتكًا بالْمجتمعات؛ فلذلك فقد ارتأت الدولَةُ 
،  ومن أنواعها الْحشيش والِْهريوين،  أنَّ عقُوبةَ مهرب تلك الْمخدرات-السعودية

عة أرتأت دولتنا السته  -حفظها اهللا-وديقُوبع عمجتا للمالَها وإيصههريبأنَّ ت 
، ونشر الفَساد فيها، القتل؛ ألنَّ ذلك نوع من الْمحاربة وإفساد الْمجتمعات

 .وباهللا تعالَى التوفيق، -حفظها اهللا-وهذه مبادرة موفَّقَة من الدولة 
 

 

 

 

J@J@J@J@J 
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كُلُّ  :  سِئلَ عِن الِْبتِع؟ فَقَالَجأَنَّ رسولَ اهللا $: لشةَ عن عاِئ ]٤٠٨[
امرح و؛ فَهكَراٍب أَسرش# . 

<|†�Ö] 

 لِّفؤاهللا-قَالَ الْم هِحمر- :عتِل: الْبسِبيذُ الْعن . 
J ديثوع الْحوضلَى اإلسكار:  مم عحريا، تعليق التسكرم كُني ا لَم؛ فَم

 كَانَ ينبذُ له إذا كَانَ صائما ِفي أول جفَهو ليس ِبحرام؛ ولذلك فَإنَّ النِبي 
 .ويشربه ِفي آخره، النهار
Jاتدفرالْم  : 

، ثُم تاء مثناة فوق ساكنة، بباء موحدة مكسورة-الِبتع : قَالَ ابن الْملقن
كَما قَالَ ، وهو نبيذ العسل، ثُم عني مهملَة، ي حكَاه الْجوهر-وبفتحها أيضا

 .’ا. الْمصنف
 .الِبتع، والبتع: فتبني أنه بكسر الباء ِفي اللغة الْمشهورة وبفتحها، أي

اء: قُلْتذُ ِفي الْمنبا ياء شيئًا ، النبيذ اسم ِلمنبذُونَ ِفي الْموكَانَ األولون ي
فإذا كَانَ نبيذ اليوم أو قبل أن ، أخذُونه ويشربونه ِفي آخر النهارثُم ي، من الفَواكَه

يغلي  : أي-وبدأ ينش ، فَإذَا زاد عن اليوم والليلة، يتم له يوم وليلة؛ فهو مباح
 .  حرم-ويرتفع
Jاِليمى اإلجعنالْم : 

:  فَقَالَ، -سلوهو نبيذ الع- سئل عن البتع ج أنَّ النِبي لتخِبر عائشةُ 
$امرح و؛ فَهكَراٍب أَسرم باإلسكار.#كُلُّ شحريللت عليقذَا تكم ،  وِفي هذَا حوه
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، ويجب علَى من شربه عامدا حد الْخمر، حاسم بأنَّ كُلَّ ما أسكر فَهو حرام
 .أو ثَمانون جلدة، وهو أربعون جلدة

Jديثفقه الْح : 
،   اإلسكار إالَّ أنَّ هذَا فيه تعليق الْحرمة علَى             ،  قد تقَدم ِفي الْحديث قبله         :  أوالً 

أخذَه ولو كَانَ القَدر الذي ، ويجب علَى من تناوله حد الْخمر   ، فَكُل مسكر حرام
:  يقُولُ جسِمعت رسولَ اِهللا  :  قَالَتلال يسكر؛ للحديث الذي روته عاِئشة      

$امرِكٍر حسكُلُّ م ،امرح هِمن ؛ فَِملُْء الْكَفقالْفَر هِمن كَرا أَسمو#
)١( . 

قِبي : والفَراع النع ثالثة آصع بصسالَي سبعة كيلو، جإناء يوح . 
 . خمسة أرطال وثلث: والصاع النبوي
قمن، ستة عشر رطالً: إذن فالفَر امفَِملْء الكَفرِبي ، ه حجفقول الن :

$امرح و؛ فَهكَراٍب أَسرةَ تتناول قليله وكثريه. #كُلُّ شمرلَى أنَّ الْحل ، دليل عدخوي
وثبت عليه باعترافه أو بالبينة؛ فإنه يجب علَيه ، ِفي ذلك أنَّ من تناول شيئًا قَليالً

دحأن ي . 
خلْطَ الْخمر بشيء من الْمأكوالت من أجل وجود يؤخذُ منه أنَّ : ثانيا

امرة فيها حكهطَاعم ، النالْم عضة أنَّ ببيرسؤال من بعض البلدان الع إلَي دروقد و
، وهذَا حرام، -!كَما يزعمون-تخلط طَعامها بالْخمر من أجل وجود النكهة فيه 

فَلَعلَّ اإلنسان يموت وِفي بطنه طعام ، لْمسلمون ويبتعدوا عنهيجب أن يتنبه له ا
حق علَى $: جأو إدام ِمما خِلطَ بالْخمر؛ فيستحق الوعيد الذي جاَء عن النِبي 

                                                           

ورواه الترمذي ، )٣٦٨٧(رقم ، النهي عن الْمسكر: باب، رواه أبو داود ِفي كتاب األشربة) ١(
قَالَ الشيخ ، )١٨٦٦(رقم ، ما جاَء ما أسكر كثريه فَقَليله حرام: باب، ِفي كتاب األشربة

 .صحيح: األلباِني
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 . #-عصارة أهل النار-اهللا أن من مات بشرِبها أن يسقيه من طينة الْخبال 
فروج : أي-ما يتحلَّل من جروح أهل النار وفُروجهم هو : عصارة الْخبال

واألشياء الْخبيثَة؛ بعد جمع الْمالئكَة لَها ، والدمع، والدم،  من الصديد-الزناه
 . وإسقَائها شارب الْخمر

 :  ملحوظَة●
والذي ثبت عن ، لَم يأِت الْمؤلف ِفي هذَا الباب بشيء عن حد الْخمر

فَلَما كثر وقوع ، وضرب أبو بكر أربعني،  أنه ضرب ِفي الْخمر أربعنيجالنِبي 
فَأشار عليه علي بن أِبي طالب ، الناس ِفي الْخمر ِفي زمن عمر استشار الصحابة

،  بالضرب ثَمانني؛ ألنه حد الفرية-وِفي رواية عبد الرحمن بن عوف-
ذَىوالسه كران إذا سى، كررذَى افتوإذا ه ، رمع برحد الفرية�فَض  . 

والثوري ، وأبو حنيفَة، فَذَهب مالك: وقد اختلَف أهل العلم ِفي حد الْخمر
رمى عليه األمر ِفي عهد عرا جالً ِبممانون؛ عمر ثَمالْخ دورأوا أنَّ ، إلَى أنَّ ح

اعمةذلك إجابحمر أربعون،  من الصالْخ دإلَى أنَّ ح افعيالش بوعن ، وذَه
 . أنَّ الْحد ثَمانون: والْمشهور ِفي مذهبه، اإلمام أحمد روايتان كَالْمذهبني

واألربعون ، إنَّ أحمد بن حنبل رأى أنَّ الْحد األصلي أربعون: وقالوا
عزيرة ِفي فَذَ، األخرى تامابن قُد غِني"كَرلَى من " الْمكُون إالَّ عال ي دأنَّ الْح

أو جاهالً به غري عاِلم به أنه ، فإن شربه مكْرها، شربه مختارا عاِلما بأنه سكر
 . وباهللا التوفيق، أو متأوالً؛ فال حد علَيه، خمر مسكر

J@J@J@J@J 
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 أَنَّ فُالَنا باع �بلَغَ عمر $:  قَالَب بِن عباٍس  عن عبِد اهللا]٤٠٩[
، قَاتلَ اهللا الْيهود:  قَالَجأَلَم يعلَم أَنَّ رسولَ اهللا ، قَاتلَ اهللا فُالَنا: فَقَالَ، خمرا

ومحالش ِهملَيع تمرا، حوهاعا فَبلُوهمفَج#. 
 .اأَذَابوه: جملُوها

<|†�Ö] 

Jديثوع الْحوضام:  مرفضي إلَى أكل الْحل الَِّتي تم الِْحيحريت. 
Jاتدفرالْم  : 

 . �الْمراد به هنا سمرة بن جندب : بلَغَ عمر أنَّ فُالنا باع خمرا
  ا      $ : قَولُهلَ اهللا فُالَنة         :  # قَاتبارحقَاتلة بالْمعرب عن الْملَى أحد      وال  ،  يى عدعذَا إالَّ يِبه

مع أنَّ العرب كانوا يطلقُونَ الدعاء ِبمقَاتلَة اهللا للمدعو ، الرتكابه شيئًا يعتبر جرما
:   يعِني -وثكلتك أمك ، تربت يداه: مثل قَوِلِهم، علَيه من غري قَصد لوقُوع ذلك

كأم تكفَقَد- . 
قَولُه :$تمرحومحالش ِهملَيعِني: # عوم : يحِني إسرائيل كَانت الشأن ب

 . محرمة عليهم
ا$: قَولُهلُوهما: أي: #فَجنها فَأكَلُوا ثَموهاعب ا ثُموهأذَاب. 
Jاِليمى اإلجعنالْم : 

 رملَغَ عا بأصحاب رسول اهللا �لَم داج أنَّ أحمرخ اعب  ،فَغ ضب
قَاتلَ اهللا : أَلَم يعلَم أَنَّ رسولَ اهللا قَالَ، قَاتلَ اهللا فُالَنا$: ودعا عليه بقوله، لذلك
ودهديث# ...اليالْح . 
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 :  اعتذار●
وغَزا ِفي زمن ، وقَاتلَ معه، جسمرة بن جندب صحاِبي غزا مع النِبي 

وكَانَ هناك من أهل الكتاب ، أمريا علَى البصرة لعمروكَانَ ، الْخلَفَاء الراشدين
فالظَّاهر أنه من باب الْمالطَفَة وعدم الْمشقَّة عليهم أنه ، من تجب عليهم الِْجزية

والكُفر أعظم ذنب؛ ظنا منه ، قبل منهم الْخمر وباعها عليهم؛ ألنهم علَى الكُفر
 .  ترك ذلك�فَلَما نهاه عمر ،  ذلك متأوالًوكَانَ ِفي، أن ذلك يجوز
Jديثفقه الْح : 
 :  يؤخذ من هذَا الْحديث●

وقد ذَكَر اهللا ذلك ِفي ، أنَّ الشحوم كانت محرمة علَى اليهود: أوالً
 . القُرآن

،   وجمعوها-أذَابوها: أي-أنَّ اهللا لَما حرم علَيهم الشحوم جملُوها : ثانيا
 .ثُم أكَلُوا ثَمنها

 . أنَّ عملَهم مذموم؛ ألنهم تحايلوا علَى أكل الْحرام: ثالثًا
يدل أنه قَاس بيع الْخمر علَى بيع . #قَاتلَ اهللا فُالَنا$: �قول عمر : رابعا
 . أكله؛ ألنه إذا باعه أكَلَ ثَمنهوأخذَ من ذلك تحريم بيع ما حرم، الشحوم

فيه استعمال القياس؛ حيث قَاس عمر بيع الْخمر الْمحرمة علَى بيع : خامسا
 . الشحوم الْمحرمة

وهذَا يدل علَى  ،  دعا علَى من خالَف ذلك القياس�أنَّ عمر : سادسا
 . تأكيد استعمال القياس

ابعلَيه من : اسب عضا يوجب الغلَ مسلم إذا فَعلَى الْماء ععاز الدوفيه ج
 .اهللا
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كَما فَعلَت ، ِفي الْحديث تحريم التحايل علَى أكل الْحرام أو ثَمنه: ثامنا
م واستعملُوا صيد السمك ِفي يو، فَجملُوا الشحوم وأكلوا ثَمنها، ذلك اليهود

 .وباهللا التوفيق، وهذه كُلُّها من الِْحيل الْمحرمة، السبت ِبحفر حفَائر يبقَى فيها
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ة: اللباسورا للعذُ سترختا ياالً لإلنسان، مموالربد، وج را للحفعوقد ، ود
        ﴿: امتن اهللا علَى العباد بذلك ِفي قوله

وهذَا  . ]٢٦:األعراف[ ﴾          
 . هم من اللباس علَى بِني آدم فيما هيأه لTَامتنانٌ من اهللا 

ثُم إنَّ الناس ، وقد كَانَ اللباس فيما سبق يتخذُ من شعر األنعام وأوبارها
ومن اللباس ما يتخذ ، ومن الْمختلَط منهما، ومن الْحرير، استعملُوه من القُطن
لَى بِني آدم ِفي ستر وكُل ذلك ِنعم من اهللا امتن اهللا ِبها ع، من مشتقَّات البترول

فلله ، وما يدفَعونَ به سورة الْحر والربد، وما يكتسبونَ به الْجمال، عوراِتِهم
 . وما يحرم، وهذَا الباب فيه بيان ما يحل لبسه، الْحمد علَى ذلك
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الَ تلْبسوا $: جلُ اهللا قَالَ رسو:  قَالَ� عن عمر بِن الْخطَّاِب ]٤١٠[
ِريرِة، الْحِفي اآلِخر هلِْبسي ا؛ لَمنيِفي الد هلَِبس نم هفَِإن#.  

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضرير: مم لبس الْححريمنه  ، ت ِرما؛ حنيِفي الد هلَبس نوأنه م
 .ِفي الْجنة لو دخلَها

J اتدفرالْم : 
: ويقَالُ له، "حريرة"اسم جنس واحدته : قَالَ عنه ابن الْملقن: يرالْحِر

وهناك نوع من ، وهو مأخوذٌ من دود القَز، "الستراء" و، "السرياء"و، "الدمقِْسي"
 . إال أنه ال يحرم، لين" الكتان"القُطن يسمى 

ةً من استبرٍق ِبالسوق أنه وجد حلَّ$: �وحديث عمر بن الْخطَّاب 
ابتع هِذِه فَتجملْ ِبها ِللِْعيِد ، يا رسولَ اهللا: فَقَالَ، جفَأَتى ِبها رسولَ اهللا ، فَأَخذَها
ن أَو ِإنما يلْبس هِذِه م- ِإنما هِذِه ِلباس من الَ خالَق لَه: جفَقَالَ رسولُ اهللا . والْوفِْد

لَه الَقاَء اهللا. -الَ خا شم رمولُ اهللا، فَلَِبثَ عسِه رلَ ِإلَيسأَر اٍج ج ثُمِة ِديببِبج  ،
ِإنما هِذِه ِلباس من : قُلْت، يا رسولَ اهللا: فَقَالَ، جفَأَقْبلَ ِبها حتى جاَء رسولَ اهللا 

لَه الَقلْ. الَ خسأَر ِذِهثُمِبه ِإلَي ولُ اهللا !! تسا: جفَقَالَ رهِبيعِلت كا ِإلَيهلْتسا أَرمِإن ،
كتاجا حِبه ِصيبتو#. 

ا$: قَولُهنيِفي الد هلَِبس نا: أي: #مارختا إلَى ذلك، مطَرضم كُني ولَم. 
 .وإن دخلَ الْجنة، يمنعه لبس الْحرير �أنَّ اهللا : أي: لَم يلْبسه ِفي اآلِخرِة
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J اِليمى اإلجعنالْم: 
وأنَّ عقُوبة البسه أنه ال ، ِفي هذَا الْحديث نهي عن لبس الْحرير للرجال

 .يلبسه ِفي اآلخرة
J ديثفقه الْح: 

  ج   ل؛ ألنَّ النِبي    يؤخذ من هذَا الْحديث تحريم لبس الْحرير علَى الرجا          :  أوالً

     ريرله ح ِديا قطعةً منه      ، عندما أُهلييئًا     ،  فَأعطَى عمنها ش ِبي      ، فَلَبساَء إلَى النج وج   ،
 ِبيالن ا$: جفَقَالَ لَههلِْبسا ِلتِطكَهأُع ي لَمِإن ،اَءكا ِنسهسلْبا ِلتكَهتطَيا أَعمِإنقَالَ. و :

اِطِمفَقَطَّعِن الْفَويا برما خهت#
)١( . نوه-ننهاهللا ع ِضيٍد وهي : -رفاطمة بنت أس

هٍد، أممحةُ بنت مفَاطم هتوجةَ، وززمةُ بنت حه فَاطمملَ ، وبنت عصوكذلك ح
 . يوعمر بن الْخطَّاب ، ألسامةَ

وخالَف ِفي ذلك ، لْحرير يجوز لُبسه للنساءاإلجماع قَائم علَى أنَّ ا: ثانيا
 . ولَكنه انعقَد اإلجماع بعده علَى ِحلِّه للنساء، عبد اهللا بن الزبري

 .سواء كَانَ الْحرير لُحمته أم سداه، يحرم الثوب الذي غَالبه حرير: ثالثًا
من كُلِّ ،  يتجاوز أربع أصابعيجوز العلَم من الْحرير؛ بشرط أالَّ: رابعا

 . جانب أصبعني
وأنه سيحرم ، هذه العقُوبة نؤمن بأنها واقعةٌ علَى من لَِبس الْحرير: خامسا

                                                           

)١ (ِليع نع وديثُ هوِل اِهللا $: الْحسِلر ِديأُه هِرجأَنكْفُوفَةٌ ِبحلَّةٌ ما-يٍر  حاهدا سا ، ِإمِإمو
ولَِكن  ، الَ: ما أَصنع ِبها أَلْبسها؟ قَالَ، يا رسولَ اِهللا: فَقُلْت، فَأَرسلَ ِبها ِإلَي فَأَتيته، -لُحمتها

حريم استعمال إناء ت: باب، رواه مسلم ِفي كتاب اللباس والزينة. #اجعلْها خمرا بين الْفَواِطمِ   
لبس : باب، وابن ماجه ِفي كتاب اللباس، )٢٠٧١(رقم ، الذَّهب والفضة علَى الرجال

 .واللفظ له، )٣٥٩٦(رقم ، الِْحرير والذَّهب للنساء



  > �������م�������א�
٢٤٢ 

 .من لباسه ِفي الْجنة ولو دخلَها
،  وقد لَِبسه عبد الرحمن بن عوف، يجوز لبس الْحرير للتداوي: سادسا

 .وعثمانُ بن عفَّانَ ِلحكَّة كَانت ِبِهما
واالفتراش يسمى ، كَما يحرم لباس الْحرير؛ فَكَذلك يحرم افتراشه: سابعا

  ج  نهانا النِبي  $:  قَالَ�وقد جاَء ِفي صحيح البخاري من حديث حذَيفَةَ   ، " لباسا  "

، وعن لُبِس الْحِريِر والديباِج، وأَنْ نأكُلَ ِفيها،  والِْفضِةأَنْ نشرب ِفي آِنيِة الذَّهِب
#وأَنْ نجِلس علَيِه

)١( . 
فَأَخذْت : قَالَ ج أَنه لَما دخلَ علَيِهم النِبي$: وقد جاَء ِفي حديث أَنٍس

ا لُِبسطُوِل م ِمن دوا قَِد اسا لَناشِفر#
)٢(.  

 . وباهللا التوفيق، الْخصفَة: هنا والْمقصود بالِفراشِ 
                                                           

 ). ٥٨٣٧(رقم ، افتراش الْحرير: باب، رواه البخاري ِفي كتاب اللباس) ١(

ثُم ، فَأَكَلَ ِمنه،  ِلطَعاٍم صنعته لَهجأَنَّ جدته ملَيكَةَ دعت رسولَ اِهللا $: ٍكعن أَنِس بِن ماِل) ٢(
فَنضحته ، فَقُمت إلَى حِصٍري لَنا قَد اسود ِمن طُوِل ما لُِبس: قَالَ أَنس. قُوموا فَُألصلِّ لَكُم: قَالَ
 جفَصلَّى لَنا رسولُ اِهللا ، والْعجوز ِمن وراِئنا، وصفَفْت والْيِتيم وراَءه، جاِهللا فَقَام رسولُ ، ِبماٍء

،   ) ٣٨٠(رقم  ،  الصالةُ علَى الْحصري  :  باب، رواه البخاري ِفي كتاب الصالة       . #ثُم انصرف   ، ركْعتيِن
،   ) ٨٦٠(رقم   ، يان ومتى يجب علَيهم الغسل والطهور          وضوء الصب :  باب،  وِفي كتاب صفة الصالة   

جواز الْجماعة ِفي النافلة والصالة : باب، ورواه مسلم ِفي كتاب الْمساجد ومواضع الصالة
ما جاَء ِفي الرجل : باب، ورواه الترمذي ِفي كتاب الصالة، )٦٥٨(رقم ، علَى الْحصري
علِّي ومصاءيسال والنجالر ة، )٢٣٤(رقم ، هامائي ِفي كتاب اإلمسالن اهوإذا كانوا : باب، ور
، إذا كانوا ثالثة كيف يقُومونَ: باب، وأبو داود ِفي كتاب الصالة، )٨٠١(رقم ، ثالثة وامرأة

، )٣٦٢(م رق، جامع سبحة الضحى: باب، ومالك ِفي كتاب النداء للصالة، )٦١٢(رقم 
 ).١٢٨٧(رقم ، ِفي صالة الرجل خلف الصف وحده: باب، والدارمي ِفي كتاب الصالة
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تلْبسوا الَ $: يقُولُ ج سِمعت رسولَ اهللا:  قَالَ�عن حذَيفَةَ بِن الْيماِن  ]٤١١[
ِريرالْح ،اجيبالَ الدِة، والِْفضِب وِة الذَّهوا ِفي آِنيبرشالَ تأكُلُوا، والَ تا؛ واِفِهمِفي ِصح 

 . #فَِإنها لَهم ِفي الدنيا ولَكُم ِفي اآلِخرِة

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضرير : ملباس الْح محرياج، تيبوالشرب أو األكل ِفي ، والد
 .آنية الذَّهب والفضة

J اتدفرالْم : 
ِريرالْح :هانيب قبود، سوذ من دأخالْم ووهى ،  القَزمسم"ويسيراِإلب" ، ووه

 . محرم لبسه علَى الرجال
قَولُه :$ اجيبالَ الدرير : #ونوع من الْح اجيبا غَلظَ وثخن من ثياب  ، الدم ووه

 . وذَكَره بعد الْحرير وإن كَانَ نوعا منه من باب ِذكر الْخاص بعد العام، الْحرير
، القَصعةوهي دونَ ، -بفتحها  -ِبكَسر الصاد جمع صحفَة  :  اِلثُ الصحاف    الثَّ

ريوهةُ: قَالَ الكسائي: قَالَ الْجفْناع الْجة تليها، أعظم الِقصعالقَص تشبع ، ثُم
ثُم ، ثُم الْمئكَلَة تشبع الرجلني والثالثة، ثُم الصحفَة تشبع الْخمسة، العشرة

 . الصحيفَة تشبع الرجل
قَولُه :$ما لَههِة -للكُفَّار: أي- فَِإنِفي اآلِخر لَكُما ونيأي: #ِفي الد : ما لَههأن

وأَما اآلخرة فَما لَهم فيها من ، وإالَّ فَالْحقيقَة لَيست مباحة لَهم، باستعماِلهم إياها
وال ، وما ال عني رأت، والذَّهب، الْحرير: سلمون فَلَهم ِفي الْجنةأما الْم، نصيب

تِمعٍر، أذن سشلَى قلب بع طَروال خ . 
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J اِليمى اإلجعنالْم: 
الذَّهب  وعن الشرب ِفي آنية   ، أمته عن لباس الْحرير والديباج       ج نهى النِبي 

،  باستعماِلهم إياها-للكُفَّار: أي-فهما؛ فَإنها لَهم واألكل ِفي ِصحا، والفضة
: أي، ولَكُم ِفي اآلخرة، وعدم تقَيدهم باألوامر والنواهي الواردة من اهللا ورسوله

 .أما الدنيا فهي منقَطعةٌ، وتأخذُونها بدون انقطاع، مختصونَ ِبها
J ديثفقه الْح: 

وقد ، ؤخذ من الْحديث تحريم لباس الْحرير الْمأخوذ من دود القَزي: أوالً
وأنَّ الْحرير باإلجماع محرم علَى ذكور أمة ، تقَدم الكَالم عليه ِفي الدرس السابق

 : وِفي ذلك أحاديث منها، ومباح لنسائها، جمحمد 
أَحلَّ ِإلناِث أُمِتي الْحِريرT  ِإنَّ اَهللا $:  قَالَج اِهللا أنَّ رسولَ: عن أِبي موسى

بالذَّها، ولَى ذُكُوِرهع همرحو#
)١( . 

: ولكن يقَال، وقَد أُِثر عن عبد اهللا بن الزبري أنه قَالَ بتحريِمه علَى النساء
وتحريمه علَى ،  علَى ِحلِّه للنساءوانعقَد اإلجماع بعده، إنه رجع بعد ذلك

 . الذُّكُور فَقَط
وهو محرم علَى الذُّكُور ، وهو غَليظٌ، فَهو نوع من الْحرير: أما الديباج
وقد قَالَ بعض أهل العلم ِبجواز لُبِسِه ِفي ، ومباح لإلناث، كَتحريم الْحرير

 . وهذه العلة فيها نظر، كَافح السالحألنه ي: قَالُوا، الْحرب
، لكن الْحرير ومشتقَّاته يجوز لبسه للتداوي؛ حيث إنه يتداوى به للحكَّة

                                                           

والترمذي ، )٥٢٦٥(رقم ، تحريم الذَّهب علَى الرجال: باب، رواه النسائي ِفي كتاب الزينة) ١(
الرخصة ِفي لبس : ِفي بابو، ما جاَء ِفي الْحرير والذَّهب: باب، نحوه ِفي كتاب اللباس

 .األلباِني وصححه، )١٩٧٣٢، ١٩٧٣١(وأحمد رقم ، )١٧٢٠(رقم ، الْحرير للرجال
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، وعبد الرحمن بن عوف أنهما أصابتهما الْحكَّةُ، وقد ورد عن عثْمانَ بن عفَّان
  . لبس الْحريرجفَأجاز لَهما النِبي 

واألكل ِفي ، يؤخذ منه تحريم الشرب ِفي آنية الذَّهب والفضة: ثانيا
أو متخذَة ، أنَّ اآلنية الْمتخذَة سواء متخذَة للشرب كاألكواس: أي، ِصحاِفِهما

 إنَّ لألكل كَالصحاف؛ فَإنه يحرم األكل والشرب فيها علَى الرجال والنساء؛ إذ
فَأبيح ، إباحةَ ذلك للنساء إنما هو اللبس؛ ألنَّ النساَء من شأِنِهن التزين والتجمل

: أي، أما األكل والشرب فَإنه يحرم علَى الرجال والنساء والغلمان، لَهن ذلك
 يمكِّنوهم من الشرب ِفي آنية حتى الغلمان غري الْمكَلَّفني ال يجوز ألوليائهم أن

 . وال يمكِّنوهم من األكل ِفي ِصحافهما، الذَّهب والفضة
ولكن الْمراد ، ليس الْمراد أنها مباحة لَهم. #ِإنها لَهم ِفي الدنيا$: قَولُه: ثالثًا

 الدنيا؛ إذ إنَّ اآلخرة ليس للكُفَّار أنهم إن أكلوا وشربوا فيها؛ فَإنَّ ذلك ال يتعدى
 . فيها نصيب
هل الِعلَّة ِفي النهي عن األكل والشرب ِفي آنية الذَّهب والفضة هو : رابعا

فَإذَا أبيح استعمالُها آنيةً؛ ، ويحتاج الناس إليهما، أو العلَّة ألنهما النقدان، التباهي
 . وهو االنتفاع ِبِهما ِفي الدنيا،  ِلهاتني الْمادتني عما خلقتا لهكَانَ ِفي ذلك إشغاالً

فَإذَا كَانَ ، فيه إشارة باألكل والشرب إلَى غَريِهما ِمما هو دونهما: خامسا
 أو إناًء لألكل من فضة؛ فكذلك، يحرم أن يتِخذَ الرجلُ كَأسا من ذَهب للشرب

أو ما ، يحرم من باب أولَى أن يتِخذَ منه ما دونَ ذلك كالبزابيز الَِّتي هي للماء
 . وباهللا التوفيق، أشبه ذلك من االستعماالت

 ال يحرم -وهو ما يتخذ من مشتقَّات البترول-الْحرير الصناعي : ملحوظَة
 : نعومة الْحريروإن كَانَ فيه لُيونة ونعومة تشبه ، لبسه
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 .ألنه من أصل مباح: أوالً
أن طَبيعته تختلف عن طَبيعة الْحرير الطبيعي؛ ألنَّ الْحرير الطَّبيعي : ثانياو

فَهذه ، ودافئ ِفي وقت الشتاء، وهو بطبيعته بارد ِفي وقت الْحر، فيه ليونة ونعومة
، حرير الصناعي الذي يشتد حره ِفي وقت الْحرالطَّبيعة يختلف ِبها عن طبيعة الْ

 . ويشتد برودةً ِفي وقت الربد
وهو أنه يجوز اتخاذ السن أو األنف من الذَّهب إذا احتاج : ملحوظة ثانية

نِفي يوم أُِصيب أَ$: الرجل إليهما أو إلَى أحِدِهما؛ ِلحديث عرفَجةَ بن أَسعد قَالَ
 جفَأَمرِني رسولُ اِهللا ، فَأَنتن علَي، فَاتخذْت أَنفًا ِمن وِرٍق، الْكُالِب ِفي الْجاِهِليِة

#أَنْ أَتِخذَ أَنفًا ِمن ذَهٍب
وقد أُِخذَ من هذَا الْحديث جواز اتخاذ الرجل السن . )١(
 . وباهللا التوفيق، أو األنف إذا احتاج إليها

قد ورد ِفي كُتب الفقه للحنابلَة جواز اتخاذ القبيعة للسيف : ملحوظَة ثالثة
وأُِثر عن بعض ، وكذلك الِْمقْبض أو ما أشبه ذلك، من الذَّهب أو الفضة

ز والْمهم أنَّ السالح يجو، الصحابة أنه كَانَ لبعضهم سيف قَبيعته من فضة
 . وباهللا التوفيق، تحليته بالذَّهب أو الفضة

 

J@J@J@J@J 

                                                           

والنسائي ، )١٧٧٠(رقم  ، ما جاَء ِفي شد األسنان بالذَّهب     : باب،  رواه الترمذي ِفي كتاب اللباس    ) ١(
 وأبو داود، )٥١٦٢، ٥١٦١(رقم ، يتخذُ أنفًا من ذَهبمن أصيب أنفه هلْ : باب، ِفي كتاب الزينة

 .حسنه األلباِنيو، )٤٢٣٢(رقم ، ما جاَء ِفي ربط األسنان بالذَّهب   : باب، ِفي كتاب الْخاتم
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ما رأَيت ِمن ِذي ِلمٍة سوداَء ِفي $:  قَالَ� عِن الْبراِء بِن عاِزٍب ]٤١٢[
بِعيد ما بين  ، لَه شعر يضِرب منِكبيِه، جحلٍَّة حمراَء أَحسن ِمن رسوِل اهللا 

 . #لَيس ِبالْقَِصِري والَ ِبالطَِّويِل، لْمنِكبيِنا

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضحليته : م صفات اهللا وسالمه عليه-ولَوص- . 
J اتدفرالْم : 

: قَالَ أهل اللغة، اللِّمة هو الشعر الذي يكَاد يلم بالْمنِكبيِن: ِمن ِذي ِلمٍة
 . -تقَارب الْمنِكبني: يعِني-سميت اللِّمة إللْمامها بالْمنِكبني ، وهو دون الْجمة

 .  -وصف لشعر رأسه: أي-وصف للمة : سوداَء
 .الْحلَّة هي إزار ورداء من البرود اليمنية: ِفي حلٍَّة
 . وصفها بالْحمرة: أي: حمراَء

وِل$: قَولُهسر ِمن نسعِني: #ج اهللا أَحقُولُ: ياء : يودة سمن ذي ِلم أيتا رم
نعت ، جهذَا نعت عظيم للنِبي . جِفي حلَّة حمراء أحسن من رسول اهللا 

 .]٤:القلم[ ﴾   ﴿: أما خلُقُه فيكفيه ما قَالَ اهللا فيه، ِلِخلقَته
هِكبنم : عاليد م عمجم وه ِكبننبالْموهو رأس الكَِتِف، الْج . 

ِن$: قَولُهيِكبنِن الْميا بم ِعيدعِني: #با: ياسعكَانَ و هردكُونُ ، أنَّ صذَا يوه
 . دليالً علَى القُوة

الَ ِبالطَِّويِل$: قَولُهِبالْقَِصِري و سعِني: #لَير: يطٌ بني الطُّول والِقصسو هأن. 
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J عناِليالْممى اإلج: 
 ِفي هذَا -صلَوات اهللا وسالمه علَيه- نِبي اهللا �وصف البراُء بن عازب 

يضاف ذلك ، وأنه كَانَ جميالً منظره، الْحديث وصفًا يدلُّ علَى حسنه وجماله
 ﴿:  �ه الذي قَالَ فيه رب، -صلَوات اهللا وسالمه عليه-إلَى جميل مخبره 

 .]٤:القلم[ ﴾  
J ديثفقه الْح: 

 بأن  -وهو الشعر-يؤخذ من هذَا الْحديث مشروعية اتخاذ اللمة : أوالً
 . يكَاد يصلُ إليه: يعِني، يترك اإلنسانُ شعره حتى يطُولَ ويلم بالْمنكب

 توفِّي جيؤخذ منه أنَّ النِبي ، كَعادة العرب له شعر طويل@جكَانَ : ثانيا
ِشيبكَانَ أسود، قبل أن ي هرعاَء ذلك ِفي بعض األحاديث، وأنَّ شن ، وقد جفَع
# نحو ِعشِرين شعرةًجكَانَ شيب رسوِل اِهللا $: ابن عمر قَالَ

)١( . 
والْحلَّةُ إزار ، ية لبس الْحلَّةمشروع. #ِفي حلٍَّة حمراَء$: يؤخذ من قَوله: ثالثًا

 .مصنف وِلحاف: وهو كَما نقُولُ، ورداٌء من البرود اليمنية
وِفي ذلك ، وصف الْحلَّة بأنها حمراء دليلٌ علَى جواز لُبِس األحمر: رابعا

     درر؛ ألنه قد ومِس األحهي عن لُبة ألحاديث النضارعِس    مهي عن لُبر  ِفي النماألح
 : لكن فيها ضعف، أحاديثُ

وقَالَ ِبجواز ، -األحاديث الَِّتي فيها النهي: أي-فَِمن أهل العلم من ضعفَها 
 . -رِحمه اهللا-وإلَى ذلك مالَ األلباِني ، لُبِس األحمر من غري تحريم وال كَراهة

 نأهل العلم م ِس     وِمنهي عن لُبة ِفي الناردبني األحاديث الو عمر؛  جماألح
                                                           

، )٥٦٣٣(، وأحمد رقم    )٣٦٣٠(رقم  ، من ترك الِْخضاب: باب،  رواه ابن ماجه ِفي كتاب اللباس    ) ١(
 ).٤٨١٨(، وِفي صحيح الْجامع رقم )٢٠٩٦(ِني ِفي الصحيحة رقم وصححه األلبا
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وهؤالء جمعوا بني هذه ، ألنه رأى أنها ِبمجموعها تصلُ إلَى درجة الصحة
أن حملوا النهي علَى ما كَانَ أحمر : ���األحاديث وبني حديث البراء بن عازب 

وهذَا هو ،  علَى ما كَانَ مخططًا ِبحمرة مع خطوط غريهاوحملوا الْجواز، ِصرفًا
 . األقرب ِفي رأيي

لَم أَر أحدا أحسن من : أي. #جأَحسن ِمن رسوِل اهللا $: قَولُه: خامسا
 . ِبهذَا الْجمال الذي شرحتهجرسول اهللا 

له شعر طويلٌ يصلُ إلَى : أي. #نِكبهلَه شعر يضِرب م$: قَولُه: سادسا
 قد وصفَه بأنَّ له شعرا يبلغ شحمة جمنكبيه؛ ِعلْما بأنَّ بعض أصحاب النِبي 

ويتركه يطُولُ ،  كَانَ يقَصر شعره أحيانا-علَيه الصلَوات والسالم-وكَأنه ، األذن
 . وازوهذَا دليلٌ علَى الْج، أحيانا

 كَانَ عريض جأنه . #بِعيد ما بين الْمنِكبيِن$: يؤخذ من قوله: سابعا
أو ،  بأنه كَانَ عظيم الْمشاش-صلَوات اهللا وسالمه عليه-وقد وِصف ، الصدر

 . عظيم الكتد
 .هو رُءوس العظام: والْمشاش

 . مجتمع الكتفني: والكتد
، أنه رجل بني الرجلني. #لَيس ِبالْقَِصِري والَ ِبالطَِّويِل$: ن قولهيؤخذ م: ثامنا

 .بل هو بين الطُّول والِقصر، ال يوصف بطول وال قصر: أي
:   وقَالَ ،  للسدل والفَرق   -رِحمه اهللا تعالَى     -تعرض الشارح ابن الْملقن        : ملحوظة   

فَعلَى     ، وهو آخر األمرين منه حتى جعلَه بعضهم نسخا              ، فَرق وأنه   ، وجاَء عنه أنه سدلَ       
ويحتمل أن يكُونَ فَرق ِلبياِن الْجواز أو للندب؛                    ،  هذَا ال يجوز السدل واتخاذ اللمة          

 . ’ا. الفرقواختيار    ،   جوازهما   والصحيح  ، ولذلك اختلَف السلَف فيه      
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 سدلَ ِفي أول جأنَّ النِبي : والقول الصحيح، ا القَولُ فيه نظَرهذَ: أقول
 عن التأسي بأهل Tفَلَما هاجر إلَى الْمدينة ونهاه اهللا ، أمره تأسيا بأهل الكتاب

والفرق يكُونُ ِفي وسط الرأس من ، الكتاب؛ أخذَ الفرق الذي هو عادة العرب
 . ما بني القَرننيأوله إلَى 

، أما ما يعملُه بعض الناس اآلن من الفرق من الْجانب األيسر ِفي الرأس
 ": صيحة حق"وأذكُر أنِني قُلْت ِفي ، فَهذَا مذْموم ومنهي عنه

 تدعى ِبموضة سِبيِل الْمفتِري  وفَرق رأٍس جاِنبا ِفي اَأليسِر     

 أن يفرقوا ِفي -رجاالً ونساًء-ى هذَا فَإنَّ الواجب علَى أمة محمد وعلَ
، بل يفرق ِفي وسط الرأس، وال منافَاة بني الفرق ِفي الوسط واللمة، الوسط

 . وباهللا التوفيق، ويكون له ِلمة أو جمة
 أنه ال جانَ من معِجزاته كَ: -رِحمه اهللا-قَالَ ابن الْملقن : ملحوظَة أخرى

اس ينسب إلَى الطول إالَّ طَالَهمن الن دأح هعمشي معِني، يِبي : يإذا جأنَّ الن 
 . فَإذَا فَارقَه عاد إلَى حاله، مشى مع إنسان طويل يكُونُ ِفي طوله

، مرولو كَانَ كذلك الشتهر هذَا األ، هذَا الكالم غَري صحيح: وأقُولُ
ربعة ، وال القصري،  ليس بالطويل البائنج كل من وصفَه يقول بأنه جوالنِبي 
 .وباهللا التوفيق، بينهما

 

J@J@J@J@J 
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،   ِبسبٍعجأَمرنا رسولُ اهللا $:  قَالَ-أَيضا- عِن الْبراِء بِن عاِزٍب ]٤١٣[
وِإبراِر ، وتشِميِت الْعاِطِس، واتباِع الْجنازِة، ِريِضأَمرنا ِبِعيادِة الْم: ونهانا عن سبٍع

ونهانا ، وِإفْشاِء السالَِم، وِإجابِة الداِعي، ونصِر الْمظْلُوِم، -أَِو الْمقِْسِم-الْقَسِم 
وعِن ، ِن الْمياِثِروع، وعن شرٍب ِبالِفضِة،  ِبالذَّهِب-أَو تختٍم-عن خواِتيِم 

يِريِر، القَسِس الْحلُبِق، وربتاِإلساِج، ويبالدو# . 

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضاهي: موامر والنذكر أحكام من األو. 
J اتدفرالْم : 

ونهانا  ، أمرنا بسبع ِخصال: أي: ونهانا عن سبٍع، ِبسبٍع جأَمرنا رسولُ اهللا 
 .ثُم شرع يوضحها، عن سبع ِخصال

ومساعدته  ، واالطمئنان علَيه، وعيادة الْمريض زيارته: أَمرنا ِبِعيادِة الْمِريِض
 . إن كَانَ يحتاج إلَى مساعدة؛ ألنَّ هذَا ِمما يقَوي الروابط بني الْمسلمني

اِع الْ$: قَولُهباتِةوازنة: #جازناع الْجبا من بيتها إلَى : أي، اتهعوج مرالْخ
الْميت علَى : والْمراد بالْجنازة، ثُم اتباعها إلَى أن تدفَن، والصالة علَيها، الْمسجد
 . السرير

 : تكُونُ بالفتح والكسر" الْجنازة"إنَّ : وقيل
 .  السرير الذي علَيه الْميِت إذا كَانَ علَى السرير محموالً: فَالْمراد بالكَسر
 . الْميت حني يكُونُ علَى السرير بعد الْموت كَما قد تقَدم: والْمراد بالفَتح

أو أن يثبت ، الدعاء له بالرحمة بأن يرده اهللا إلَى ِسمته: تشِميِت الْعاِطِس
   هامتووهو      ، ش وفعرم أس       :  والعطَاساء ِفي الرواحتقان الْه  ،   عم هوجرخ وت،  ثُمص 
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هي الْمفاصل، وهي تهتز عند العطاس، فإذا دعا له من سِمعه فمعنى : والشوامت
 .ذلك أنه يدعو له برجوع شوامته إلَى مستقرها

قيقَةُ أنَّ تنفيذ ما أقسم علَيه الْمقسم ِفي قَسِمِه؛ والْح: ِإبراِر الْقَسِم أَِو الْمقَِسِم
فَمن أَبررت قَسمه فأنت ِحينئٍذ ، إذا كَانَ طَاعةً هللا أو مباحا مستحب كَما سيأِتي

 . وال يحنثُ فيه، نفَّذْت مراده؛ ليكون برا ِفي قَسمه: أي، أبررته وهو الْمقِْسم
أو بغريها ، ِبما يقِْدر علَيِه الشخص من النصر؛ إما بالكَلمة :  الْمظْلُومِ نصِر

 . وأداء الشهادة إذا كَانَ له شهادة عندك، من نصح الظَّاِلم
ما لَم ، بأنَّ أخاك الْمسلم إذا دعاك فيستحب لَك إجابته: أي: ِإجابِة الداِعي

 كُنةيابمن اإلج انعاك منه . 
 . هِذه السبع الْمطلوب ِفعلُها وتبادلُها بني الناس

 :  وأما الْمنهيات●
وهذَا النهي ،  عن التختم بالذَّهبجفَقَد نهى النِبي : التختِم بِِالذَّهِب: فَأَولُها

 . خاص بالرجال دونَ النساء
هذَا عام ِفي الرجال والنساء؛ ألنَّ الشرب ِفي آنية  : وعن شرٍب ِبالِْفضِة

قد جاَء ِفي الْحديث ما سيأِتي ِذكْره ، الذَّهِب والفضة ِحرمانٌ منها ِفي اآلخرة
 .عند الْحكم

ا قَولُهاِثِر$: أَميِن الْمعو ،يالْقَسِس، ولُبِريِروِق،  الْحربتاِإلساِج، ويبالدذه : #وفَه
 . أيضا النهي فيها خاص بالرجال

وهو ِبساطٌ يوضع علَيه لباس لين؛ لَيكُونَ وطيئًا ، جمع ميثَرة: والْمياِثِر
 . للجلُوس علَيه
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J اِليمى اإلجعنالْم : 
ونهاهم ، وهي الْمذكُورة ِفي حديث البراء، بع خصال أمته بسجأمر النِبي 

، وهذَا الْحديث من أجمع األحاديث لألوامر والنواهي، عن سبع خصال أيضا
 . وباهللا التوفيق
J ديثفقه الْح: 

،  أمر إيجاب:  هل األمر هنا.#جأَمرنا رسولُ اهللا $: يؤخذُ من قوله: أوالً
إالَّ ما وِجد له ، أنَّ األصلَ ِفي األوامر الوجوب: ���اب؟ والقول أو أمر استحب

ابوالص وذَا ه؛ هارفِبي ، صارف من حديث الند له صوجي ا لَمجوم ،
 .وأُجِمع علَى عدم وجوبه؛ صِرف من الوجوِب إلَى االستحباب باإلجماع

والعود علَيه ِلحاجة ، بالذَّهاِب إليه. #ِعيادِة الْمِريِضأَمرنا ِب$: قَولُه: ثانيا
فَالقَرابة ، أما من حيثُ الْحكم فَهو يختلف باختالف الناس، الْمريض إلَى ذلك

ومن عداهم ، الذين ال يستغِني عنهم الْمريض يجب علَيهم ذلك وجوبا متحتما
 . واهللا تعالَى أعلم،  يكُونُ ِفي ذلك لالستحبابفَإنَّ األمر

كذلك اتباع الْجنازة فَإنَّ الواجب علَى الْمسلمني أن يتبعوا جنازةَ : ثالثًا
فَندى تسلم حتِبي ، أخيهم الْمديث عن النِفي الْح درجوقد و :$ عبِن اتأَنَّ م

دى تتةَ حازناطَاِنالْجرِر ِقياَألج ِمن ؛ كَانَ لَهٍد، فَناٍط ِمثْلُ أُحرى ، كُلُّ ِقيتا حهعبِن اتمو
، ولَعلَّ الوجوب يكُونُ ِفي حق من يتم ِبِهم الدفن. #يصلَّى علَيها؛ كَانَ لَه ِقيراطٌ

 .  ومن عداهم يكُون ِفي حقِّه مستحبا
 . تشميت العاطس هو الدعاء له بأن يِعيد اهللا شوامته إلَى سمِتها: عاراب

ثبت ِفي األحاديث أنَّ التشميت ال يشرع إالَّ ِفي حالَة أن يحمد : خامسا
اِطسامع بقوله، اهللا العو له السعدبأن ي تماهللا ش دماهللا: فَإذَا ح كمرحي . 
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دخلْت علَى أَِبي موسى وهو ِفي بيِت $:  قَالَ�وقد أُِثر عن أَِبي بردةَ 
فَرجعت إلَى ، وعطَست فَشمتها، فَعطَست فَلَم يشمتِني، ِبنِت الْفَضِل بِن عباٍس

وعطَست ، ك ابِني فَلَم تشمتهعطَس ِعند: فَلَما جاَءها قَالَت، أُمي فَأَخبرتها
وعطَست فَحِمدت ، ِإنَّ ابنِك عطَس فَلَم يحمِد اهللا؛ فَلَم أُشمته: فَقَالَ! فَشمتها؟

 ،ِإذَا عطَس أَحدكُم فَحِمد اهللا فَشمتوه:  يقُولُجسِمعت رسولَ اِهللا ، اهللا فَشمتها
وهتمشِد اهللا فَال تمحي فَِإنْ لَم#

)١( . 
:  أي": إبرار القَسم أو الْمقِسم "���الْمقصود . #ِوِإبراِر الْقَسِم$: قَولُه: سادسا
شك أنَّ وال ،   بأن تجنبه الِْحنث إن كُنت تقِدر علَى ذلك               -اليمني   :  يعِني  -إبرار األلية     

ويستفَاد من هذَا األمر استحباب إبرار القَسم أو ، و إبرار للمقِْسمإبرار القَسم ه
ففي هذه الْحالَة يعذَر الشخص ، إالَّ أن يكُونَ هناك مانع من اإلبرار، الْمقسم

 . الْمقْسم علَيه؛ كالقسم ِفي معصية
 الْمسلمني أن ينصروا يِجب علَى: أي. #ونصِر الْمظْلُوِم$: قَولُه: سابعا

فَإن كَانَ له ، ونصره بفعل ما يقدر علَيه العبد، الْمظلوم إذا عرفُوا أنه مظلُوم
، أو رأي، أو بشيء، وإن كُنت تقدر علَى أن تعينه بكلمة، عندك شهادة أديتها

فَإنك تكُونُ مخاطبا وإن قَصرت ، أو ما أشبه ذلك؛ وجب علَيك أن تفعلَ
 . Tومسئُوالً أمام اهللا 

:  قَالَ�وقد جاَء ِفي الْحديث عن أِبي هريرةَ . #ِإجابِة الداِعي$: قَولُه: ثامنا
ما هن يا رسولَ اهللا؟ : ِقيلَ. حق الْمسِلِم علَى الْمسِلِم ِست$: جقَالَ رسولُ اهللا 

ا لَِقيته فَسلِّم علَيِه، وِإذَا دعاك فَأَِجبه، وِإذَا استنصحك فَانصح لَه، وِإذَا عطَس ِإذَ: قَالَ
                                                           

، )٢٩٩٢(رقم ، تشميت العاطس وكَراهة التثَاؤب: باب، مسلم ِفي كتاب الزهد والرقَاق) ١(
 ).٩٣٣٠، ٨٨٣٢(وأحمد برقم 
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هِبعفَات اتِإذَا مو ،هدفَع ِرضِإذَا مو ،هتماهللا فَش ِمدفَح#
وسواء كَانت الدعوة لطَعام . )١(

 . وهي غَالبا ِفي الطَّعام أكثر، أو لشيٍء مباح تقدر عليه
انعوم اكنته: لَكن هعوة دابم إجلزا؛ فال تدعبتاِعي موإذا كَانَ ، فَإذَا كَانَ الد

 . أو ما أشبه ذلك، أو يأخذ الرشوة، الداعي ِفي ماله شبهة؛ ألنه يأكُلُ الربا
ة إلَى وعوت الدا إذا كَانٍسكذلك أيضرة عرس ، ليمذَا العوكَانَ ِفي ه

 . منكَر ال يقدر الْمدعو علَى إنكاره؛ جاز له التخلُّف
أو كَانت الدعوة يكُونُ فيها إحراج وتأخري علَى اإلنسان كَما يحصل اآلن 

ر إلَى الساعة والَِّتي قد تكُونُ ِفي القُصور ِبحيثُ إنها تتأخ، ِفي والئم الزواج
فيظهر أنَّ هذَا عذر قد ، الثانية عشرة أو الْحادية عشرة والنصف أو ما أشبه ذلك

 . يفَوت علَيه بعض الْمنافع الدينية والدنيوية
يه فتسلِّم علَ، نشره بأالَّ يبخل به علَى أحٍد. #وِإفْشاِء السالَِم$: قَولُه: تاسعا

طلُوبا منوت هالص فْع؛ ألنَّ ركوتالم وترفع صبالس وه أَكدده إذا بروت ،
واإلفشاء معناه اإلكثار والنشر؛ وِلهذَا جاَء ِفي كالم عمر بن عبد العزيز وكتابته  

ه؛ فَِإني أَخاف  وتفْشوا الِْعلْم وتكْتبو،جأفْشوا حِديثَ رسوِل اهللا : "إلَى الزهري
 . وتكثروا من دراسته وذكره، تنشروا: ومعنى تفشوا". ِمن دروِس الِْعلِْم وضياِعِه

أذكر أنِني قَرأت ِفي العالمات الصغرى لقُرب الساعة ِفي حديث : ملحوظة
تبين ِلي  ولكن  ،  غربت هذَا  واست  ، أنَّ من عالمات قُرِب الساعة أن يكُونَ السالم معرفة             

عرفُكي نإالَّ م كالمس دردن بأنه ال يإلَى إحدى الْم بتعندما ذَه ، لِّمسوال ي
عرفُكي نإالَّ م لَيكالم، عوِتي بالسص أرفَع تا من ، فَقَد كُنوِفي الغالب أنَّ كثري

                                                           

ماجه  وابن، )٢١٦٢(رقم ، سالممن حق الْمسلم للمسلم رد ال: باب، رواه مسلم ِفي كتاب السالم) ١(
 ).١٤٣٣(رقم ، ما جاَء ِفي عيادة الْمريض: باب، نحوه ِفي كتاب ما جاَء ِفي الْجنائز
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 . وباهللا التوفيق، المة أصبحت واقعةوكَأنَّ هذه الع، الناس ال ينتبه لذلك
ٍع$: قَولُهبس نا عانهنا. #وهذَكَر ثُم . 

 -أَو تختٍم-ونهانا عن خواِتيِم $: أما الْمناهي فَقَد ابتدأها بقوله: عاشرا
أما ، ال والنساءوهو مشروع للرج، الْخاتم هو ما يلبس ِفي األصابع. #ِبالذَّهِب

 وقد يكُونُ ،جوأما الرجال فَتختمهم أسوة بالنِبي ، النساء فَتختمهن للتزين
 . فيؤخذ منه مشروعية التختم ِبما علَيه اسم صاحبه، الْخاتم عليه اسم صاحبه

،  ويشترط أالَّ يكُونَ أكثر من مثقال،أنَّ التختم جائز بالفضة: الْحادي عشر
 . هذَا معروف ِفي كتب التقَارير: قَالَ، والِْمثقَال أربعة ِجرامات وربع

، يشرع للرجل التختم ِفي الِْخنصر من اليد اليمنى واليسرى: الثاِني عشر
 الْمرأة فيشرع لَها التختم فيما عدا وأما، رواية اليمنى" الفتح"ورجح الْحافظُ ِفي 

 . فتفرق هي علَى الرجل ِفي التختم بالوسطَى، السبابة واإلبهام
أما النساء فيحل ، النهي عن التختم بالذَّهِب خاص بالرجال: الثالث عشر

،  علَى سؤال تعتبر تلك اإلجابة رسالةوقد كَتبت إجابةً، لَهن ذلك علَى األرجح
وطُِبعت ، ورجحت جواز التحلِّي بالذَّهِب للنساء مع كَراهة اإلسراف ِفي ذلك

 ". فَتح الرب الودود ِفي الفَتاوى والرسائل والردود"تلك الرسالة ضمن 
،  وهذَا عام ِفي الرجال والنساء. #شرٍب ِبالِْفضِةوعن $: قَولُه: الرابع عشر
الَِّذي يشرب ِفي آِنيِة الذَّهِب والِفضِة ِإنما يجرِجر ِفي بطِْنِه نار $: جوقد قَالَ النِبي 

منهة. #جافيالع فوديث، نسأل اهللا العالْح مقَدوا $: وقد تبرشِب الَ تِة الذَّهِفي آِني
 . #والَ تأكُلُوا ِفي ِصحاِفِهما؛ فَِإنها لَهم ِفي الدنيا ولَكُم ِفي اآلِخرِة، والِْفضِة

سواء كانت علَى ،  علَى الرجال-الْحرير-تحريم الْمياثر : الْخامس عشر
ألنَّ افتراش الْحرير محرم علَى أو ما أشبه ذلك؛ ، أو سرج الفَرس، رحل البعري
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والْميثَرة ، أما إن كَانَ ِفي غري الْحرير فَلَيست ِبحرام، الرجال كَما هو محرم لُبسه
وقد ورد النهي عن الْمياثر ، هي وطاء يوضع علَى رحل البعري أو سرج الفرس

 . ه، وهذا يحمل على الكراهةالْحمر سواء كانت من الْحرير أو من غري
والنهي هنا ، وهو نوع من الْحرير، تحريم استعمال القَسي: السادس عشر

 . إنَّ استعمال القَسي مكْروه كَراهة تنزيه: للتحريم؛ خالفًا ِلمن قَالَ
وهو نوع ، ستربقتحريم اإل. #واِإلستبرِق$: يؤخذ من قوله: السابع عشر
 . من الْحرير أيضا

يؤخذُ منه تحريم       . #والديباجِ    ، واِإلستبرقِ ،  ولُبِس الْحِريرِ  $:  قَولُه : الثامن عشر   
،   والديباج   ، واإلستربق، فَالْحرير يعم القَسي   ، والديباج نوع من الْحرير أيضا   ، الديباج  

رحم وميع أنواعهوهاء ِبجسونَ النال دجلَى الرأنَّ عبد اهللا بن ،  م ع مقَدوقد ت
ولكن من بعده انعقَد اإلجماع علَى ، الزبري كَانَ يرى تحريم الْحرير علَى النساء

 . جواز لُبِسِه للنساء من غري كَراهة
أما الصناعي فَيجوز؛ ألنَّ ، حرير الطبيعييحرم علَى الرجال لبس الْ: فَائدة

أما الْحرير ، الْحرير الطَّبيعي من طَبيعِتِه أنه بارد ِفي الصيف دافئٌ ِفي الشتاء
 . فَإنه بارد ِفي الشتاء حار ِفي الصيف، الصناعي فَهو عكس ذلك

 

 

J@J@J@J@J 
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]٤١٤[ِد اهللا ببع نطَّاِب  عِن الْخب رمولَ اهللا $: بِن عسجأَنَّ ر 
فَصنع الناس ، فَكَانَ يجعلُ فَصه ِفي باِطِن كَفِِّه ِإذَا لَِبسه، اصطَنع خاتما ِمن ذَهٍب

كَذَِلك ،هعزِر فَنبلَى الِْمنع لَسج هِإن فَقَالَ، ثُم : سأَلْب تي كُنِإنماتذَا الْخلُ ، هعأَجو
 . #فَنبذَ الناس خواِتيمهم. واِهللا الَ أَلْبسه أَبدا: ثُم قَالَ، فَرمى ِبِه. فَصه ِمن داِخٍل

 . #جعلَه ِفي يِدِه الْيمِنى$: وِفي لَفٍْظ

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضم: ماتالْخ. 
J اتدفرالْم : 

هم: ِفصاتل ِفي الْخعجا يم وه اِر ، الِفصجكُونَ شيء من األحا أن يإم ووه
أو ما يكُون مصنوعا علَى شكلها من أحمر وأخضر ، الَِّتي هي الآللئ والزبرجد

 .ويكتب علَيه االسم، وقد يجعلُ ِفص الْخاتم من فضة، وغريِهما
فَ$: قَولُهكَذَِلك اسالن عناس: أي: #صتأسوا به الن. 

ولكنه من فضة ،  لَيس بذَهبجإنَّ الذي كَانَ يلبسه النِبي : وقَد ِقيلَ
 اتخذَ هذَا الْخاتم؛ ألنه حني يكَاتب الْملُوك جوقد كَانَ النِبي ، ملوي علَيه ذَهب

من فضة ملوي  فَاتخذَ الْخاتم أوالً،  إالَّ كتابا مختوماإنهم ال يقرُءونَ: قيل له
 .  له يعد نسخا كَما سيأِتيجوكيف ما كان فَنبذُ النِبي ، علَيه ذَهب
ا$: قَولُهدأَب هساِهللا الَ أَلْبعِني: #وب: يم الذَّهاتخ. 

مهاِتيموخ اسذَ النبا به: أي: فَنأسيا تكُوهرت ، ئنطمالذي ت وذَا القَول هوه
 ِبيالن عقي مِرِق قد بالو مات؛ ألنَّ خفسجإليه الناتا،  إلَى أن ماء قُلنوإنَّ : وس

وهذَا هو الذي يوافق ، أو من وِرٍق ملوي علَيه ذَهب، الْخاتم كَانَ من ذَهب كله
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 . األدلة الَِّتي تدل علَى تحريم التختم بالذَّهب للرجالعموم 
قَولُه :$مهاِتيموخ اسذَ النبا: أي: #فَنكُوهرا وتوهحلَى ، طَرع عمجم ياتوالْخ

 . خواتيم وخواِتم
ِفي لَفٍْظ: قَولُهِنى $: ومِدِه الْيِفي ي لَهعافظ ِفي ، رهِفي خنص: أي: #جقَالَ الْح

ثُم : بعد أن ذَكَر اختالف الروايات ِفي اليمني واليسار) ٣٢٧ص/ ١٠ج" (الفتح"
ال : سألت أبا زرعةَ عن اختالف األحاديث ِفي ذلك؟ فَقَالَ: قَالَ ابن أِبي حاِتم
 ... ولكن ِفي يمينه أكثر ، يثبت هذَا وال هذَا

،  رجح التختم ِفي اليمني مطلقًا؛ ألنَّ اليسار آلة االستنجاءويت: إلَى أن قَالَ
 .  فَيهان الْخاتم إذا كَانَ ِفي اليمني عن أن تصيبه النجاسة

ن: قُلْتمحالَى كعبد اهللا أو عبد الراء اهللا تعمإذا كَانَ فيه اسم من أس صوباألخ . 
J اِليمى اإلجعنالْم: 

 ِبيأنَّ الن رمٍبجحديث عبد اهللا بن عا من ذَهماتخ عة،  اصطَندم هولَِبس ،
:  أي-فتأسوا به فَنزع الناس خواتيمهم ، ثُم نزعه وهو علَى الِْمنبر ليراه الناس

 . -تركُوها
J ديثفقه الْح: 
 :  يؤخذ من الْحديث●

 اصطَنع خاتما ج خواِتم الذَّهِب محرمةٌ علَى الرجال؛ ألنَّ النِبي أنَّ: أوالً
أو ، -الْخالص: أي-سواء كَانَ من الذَّهِب الصرف ، من ذَهب ِفي أول أمره

وهذَا ،  وحلف أالَّ يلبسهجفَقَد رماه النِبي ، كَانَ من الفضة ملوي علَيه بالذَّهب
 . يعد نسخا لألمر األول

وأنَّ ، إنَّ الْخاتم األولَ من الفضة كَما جاَء ِفي بعض الروايات: أما إن قُلنا
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 ِبيجالنهحاجته إلَى ذلك، )١( طَرِلح هلَبس لَى ، ثُمم عتخا للتخسكُون فيه نفإنه ي
 . ة للتختم بالفضة إذا دعت الْحاجةواإلباح، سبيل الزينة
محمد : " كَانَ يلبس خاتما من وِرٍق مكتوب فيهجقد عِلم أنَّ النِبي : ثانيا
، )٢(والثالث لفظ الْجاللَة، والثاِني رسول، األول محمد: ثالثة أسطر" رسولُ اهللا

اتإلَى أن م هعوأنه بقي م ،ثُماتأبو بكر إلَى أن م هإلَى أن ،  لَِبس رمع هلَِبس ثُم
اتانُ ، مثْمع هلَِبس ا-ثُمِميعج مهناهللا ع ِضيات: وقيل، -رونإنه بعد ست س ،

والْمهم أنَّ استمرار ، فَلَم يظفَروا به، ونِزحِت البئر بحثًا عنه، سقَطَ ِفي بئر أريس
 . واألحاديث ِفي ذلك ثابتة،  علَى لبسه دالٌّ علَى جواز لبس الْخاتمجي النِب

قَد تقَدم أنه يجوز للرجال لبس خاتم الفضة بشرط أالَّ يزيد علَى : ثالثًا
 . مثقال

 علَى وهو دليلٌ،  أقَر كثريا من الناس علَى التختم بالفضةجأنَّ النِبي : رابعا
 . اإلباحة

وقد ورد ِفي ،  والبنصر)٣(يؤخذ منه أنه يجوز لبسه ِفي الِْخنصر: خامسا
                                                           

،   ومسلم ِفي كتاب اللباس والزينة     ، )٥٨٦٨(رقم  ، خاتم الفضة : باب ، البخاري ِفي كتاب اللباس  ) ١(
،   طرح الْخاتم وترك لُبِسهِ  : باب  ، سائي ِفي كتاب الزينة  والن ، )٢٠٩٣(رقم  ، طرح الْخواِتم  : باب
 ).٤٢٢١ (رقم ، ما جاَء ِفي ترك الْخاتم     : باب، وأبو داود ِفي كتاب الْخاتم      ، )٥٢٩١( رقم 

وختمه ، ابوكَتب لَه هذَا الِْكت،  لَما استخِلف بعثَه إلَى الْبحريِن�أَنَّ أَبا بكٍْر $: عن أنس) ٢(
 ِبيِم الناتطٍُر،جِبخِم ثَالثَةَ أَساتالْخ قْشكَانَ نو  :طْرس دمحم ،طْرولُ سسرو ،طْراهللا سو# .

، )٣١٠٦( رقم ،جما ذكر من درع النِبي : باب، البخاري ِفي كتاب فرض الْخمس
 ).١٧٤٨(رقم ، نقش الْخاتمما جاَء ِفي : باب، والترمذي ِفي كتاب اللباس

ومسلم ِفي كتاب ، )٥٨٧٤(رقم ، الْخاتم ِفي الِْخنصر: باب، البخاري ِفي كتاب اللباس) ٣(
وِفي كتاب الْمساجد ، )٢٠٩٥(رقم ، ِفي لبس الْخاتم ِفي الِْخنصر: باب، اللباس والزينة

= 
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 أَنْ أَجعلَ   -ج النِبي   : يعِني   -نهاِني   $ :  قَالَ�ذلك حديث عن عِلي بن أِبي طَاِلٍب        
# تِليهاأَ إلَى الْوسطَى والَِّتي     فَأَوم $: وِفي رواية   . #خاتِمي ِفي هِذِه أَو الَِّتي تِليها        

وِفي . )١(
#وأَشار إلَى السبابِة والْوسطَى$: الترمذي

 . والبنصر مفهوم مخالَفَة. )٢(
 جقد ورد أنَّ النِبي : وأقول. #جعلَه ِفي يِدِه الْيمنى$: ِفي قوله: سادسا

ر من اليد اليِفي الِْخنص متخىترسى ومن اليد الينى ، ممنات تثبت اليايووأكثر الر
أورد فيه سبعة " كتاب الْخاتم: "وقد عقَد أبو داود كتابا ِفي سننه سماه، كَما تقَدم

،  )٧٠٥ ص/٤ج(ِفي جامع األصول " باب الْخامت من الزينة"وليراجع ، أبواب فلرياجع
 . وباهللا التوفيق

لحب: وظَةمم بالذَّهتخالت نحل لَهأنه ي مقَداء فَقَد تسا النلِّي به ، أمحوالت
 . وهو القَولُ األصح من أقوال العلَماء، علَى أي طريقة كانت

أنَّ الْمحلَّق ال يجوز : وهو،  رأي ِفي ذلك-رِحمه اهللا-ولشيخنا األلباِني 
وال شك أنَّ األلباِني ، العلم جميعا إالَّ من قَلَّده يخالفُونه ِفي ذلكوأهل ، للنساء

، وله جهود كبرية ِفي تمييز صحيح الْحديث من ضعيفه، عاِلم جليلٌ صاحب سنة
 . وباهللا التوفيق، ولكنه غري معصوم ِفي اجتهاده كغريه من الناس
J@J@J@J@J 

                                                           

= 

، وأبو داود ِفي كتاب الْخاتم، )٦٤٠(رقم ، وقت العشاء وتأخريها: باب، ومواضع الصالة
، والنسائي ِفي كتاب الزينة، )٤٢٢٩(رقم ، ما جاَء ِفي التختم ِفي اليمني أو اليسار: باب
 ).٥٢٨٥، ٥٢٨٢(رقم ، موضع الْخاتم: باب

 ).٢٠٧٨(رقم ، طَى والَِّتي تليهاالنهي عن التختم ِفي الوس: باب، رواه مسلم ِفي كتاب اللباس والزينة) ١(
، والنسائي ِفي )١٧٨٦(رقم ، كَراهيةُ التختم ِفي أصبعني: باب، الترمذي ِفي كتاب اللباس) ٢(

 .، وصححه األلباِني)٥٢٨٦(كتاب الزينة، باب موضع الْخاتم رقم 
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]٤١٥[ رمع نطَّاِب  عِن الْخولَ اهللا$: �بسوِس ج أَنَّ رلَب نى عهن 
 . #والوسطَى، السبابةَ:  ِإصبعيِهجورفَع لَنا رسولُ اهللا ، الْحِريِر ِإالَّ هكَذَا
الٍَث أَو  عن لُبِس الْحِريِر ِإالَّ موِضع ِإصبعيِن أَو ثَجنهى نِبي اهللا $: وِلمسِلٍم

 .#أَربٍع

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضال: مجرير للروز من الْحجا يمقدار م. 
J اتدفرالْم : 

 .عن لُبِسِه: أي: نهى عن لَبوِس الْحِريِر
 . استثناء: ِإالَّ هكَذَا

 .والوسطَى، السبابة: الْمراد باألصبعني: فَرفَع ِإصبعيِه
ِفي الرِة الثانيةوايٍع$: وبأَر ثَالٍَث أَو ِن أَويعبِإص ِضعوِإالَّ م# . 
J اِليمى اإلجعنالْم: 

 للذكور من عباده عن لُبِس الْحرير � أخرب عن نهي اهللا جأنَّ رسولَ اهللا 
: واية مسلموِفي ر، والْمستثنى ِفي الْحديث الْمتفَق عليه إصبعني، إالَّ ما استثنى

 . #أَو ثَالٍَث أَو أَربٍع$
J ديثفقه الْح: 

 ج يؤخذ من الْحديث تحريم لبس الْحرير علَى الذُّكُور من أمة محمد                :  أوالً 
 .إالَّ ما استثنى

أَنه أَخذَ ِفي $ :جتخصيص النهي بالرجال يدل علَيه ما جاَء عن النِبي : ثانيا
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، أَالَ ِإنَّ هذَيِن حالَلٌ ِإلناِث أُمِتي: ثُم قَالَ، حدى يديِه ذَهبا وِفي اُألخرى حِريراِإ
 .#ومحرم علَى ذُكُوِرها

وهذين ، إنما أبيح الذَّهب والْحرير للنساء؛ ألنهن ِبحاجة إلَى التجمل: ثالثًا
جا ياءالنوعني ِممسل النخالق الذكور واإلناث�واهللا ، م وة ،  هاجح علَموي

      ﴿: وقد وصف اهللا سبحانه اإلناث بقوله، كل منهما
  .]١٨:الزخرف[ ﴾   

، فَالْمرأة ِبحاجة إلَى التحلِّي والتجمل؛ لذلك أباح اهللا لَها التحلِّي بالذَّهب
لَه احاوأبرير أيضة، ا لبس الْحومعفيه ن ريرال؛ ذلك ألنَّ الْحجلَى الره عمروح ،

ونهوا عن الليونة؛ وِلهذَا ورد من كالم ، والرجال ِبحاجة إلَى الْخشونة والقُوة
ونة تعودوا على الْخش:  يعِني#واخشوِشبوا، اخشوِشنوا$: �عمر بن الْخطَّاب 

 . والْمشي حافيا حتى تقوى أرجلكم فتكون مثل الْخشب ال تتأثر بالرمضاء
بشرط أالَّ يزيد علَى أربع ، أبيح للرجال العلم ِفي الثوب من الْحرير: رابعا

أما إذا كَانَ أكثر من ذلك؛ فإنه ، فإن كَانَ العلم من ناحية إصبعني جاز، أصابع
وز لبسه للرجالال يج . 

وعن ، يدخلُ ِفي اإلباحة العلم ِفي الثوب والِعمامة: قَالَ ابن الْملقن: خامسا
هعمنر، مالك رواية تموهو قول ابن ع . 

أما ، إذا كَانَ العلم ِفي اإلزار أو الرداء؛ فذلك ظاهر فيه الْجواز: وأقول
والْمستعمل ، ِفي األثواب الْمستعملَة كثرياعلَى أنَّ اإلباحة ، الِعمامة فال أدري

كثريا هو اإلزار والرداء؛ علما بأنه لو كَانَ ِفي اإلزار والرداء ما يزيد علَى أربع 
 .وباهللا التوفيق، هذَا هو الظاهر، أصابع؛ فإنه يمنع

J@J@J@J@J 
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ادهد : الِْجهوذٌ من الْجأخقَّةمشب والْمعهد ، وهو التالِْجيم-أو الْج مبض ،
فَالْمجاهد ِفي سبيل اهللا يتعب نفسه ويبذلُها ،  وهو بلُوغ الطَّاقَة-وإسكان الْهاء
يبيع الْحياة الْمحدودة الْمنغصة ، وطَامعا ِفي جنته، ؛ راجيا ثوابه�لطاعة ربه 

وياة األخريالية من التنغيصبالْحة، ة الْخايود وال ِنهدا حلَه والَِّتي لَيس . 
 : لكن يشترط ِفي هذَا الِْجهاد

 . حتى يعلَم اإلنسان األمر الذي يجاهد فيه، أن يكُونَ مبنيا علَى العلم: أوالً
عظم واإلخالص ِفي ذلك هو أ، Tأن يكُونَ ذلك خالصا لوجه اهللا : ثانيا
            ﴿: قال تعالَى، شرط فيه

                 
                 

 .]١٣-١٠:الصف[ ﴾        
 : الِْجهاد الشرعي ينقَسم إلَى قسمني: ثالثًا

 . وجهاد بالسيف والسنان، ِجهاد بالعلم واللسان
انفَأمبالعلم واللِّس ادلَى أيدي : ا الِْجهلمه ععرعي وتالعلم الش طَلَب وفَه

،  وما كَانَ علَيه السلَف الصاِلحجالْمشايخ السلفيني من كتاب اهللا وسنة رسوله 
طب ومجاهدة الناس علَى االستقامة عليه بالتعليم والْخ، ثُم الِْجهاد ِفي نشره
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ومجاهدة أصحاب االنِحراف من أهل البدع الْخارجني عن ، والْمحاضرات
وإظهار ، فَِجهادهم ببيان أخطائهم، اآلخذين بالِْحزبيات وغريهم، األدلة الشرعية

 . هذَا كُله من الِْجهاد ِفي سبيل اهللا، فَساد معتقَداِتهم
فَهذَا ، ال الكُفَّار علَى نشر اإلسالم باآلالت الْحربيةوهو قت: أما النوع الثاِني
 : ولكن له شروط، أيضا أعظم الِْجهاد

 . ما تقَدم من العلم واإلخالص: أَولُها
أن يكُونَ الِْجهاد علَى الطَّريقَة الشرعية بأن يكُونَ تحت : وثانيها وثالثها

 ﴿:  يقُولُ مبينا هذين النوعني من الِْجهاد�راية إمام مسلم؛ ألنَّ اهللا 
             
فهذه اآلية . ]١٢٢:التوبة[ ﴾       

 . والِْجهاد بالسيف والسنان، الِْجهاد بالعلم واللِّسان: شملَت النوعني
لَ باذالً دمه ونفْسه من  ويترتب علَى الِْجهاد الشهادة، والشهيد هو الذي قُِت

وهي الْحياة ِفي ، يعوضه اهللا ِبهذه الْحياة الدنيا حياةً أبديةً ال ِنهاية لَها، أجل اهللا
 ﴿: �قَالَ اهللا ،  والْحياة ِفي الْجنة بعد القيامة-قبل القيامة: أي-الربزخ 
                 

                
 .]١٧١-١٦٩:آل عمران[ ﴾          

فَإنَّ العبد ال يمكن أن يتفَرغَ ، فكال الِْجهادين مترتب علَيه: أما ِجهاد النفس
الَفَه ومجاهدة من خ، ثُم الِْجهاد ِفي نشره، لطلب العلم الشرعي ومعرفَته وإتقانه

، بالسالح والعتاد: أي-وال يمكن أن يجاهد بالسيف والسنان ، إالَّ ِبِجهاد النفس
،  ال يمكن أن يكُونَ ذلك إالَّ ِبِجهاد النفس-والَِّتي هي ِفي كُلِّ زمن ِبحسبه 
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،  ننا عليهوأن يعي، نسأل اهللا أن يوفِّقنا لذلك، فَجهاد النفس أصل ِفي ذلك كله
 .وأن يجعلَنا من أهله
 .وباهللا التوفيق
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 ِفي بعِض جأَنَّ رسولَ اهللا $: ب عن عبِد اهللا بِن أَِبي أَوفَى ]٤١٦[
أَيها : أَياِمِه الَِّتي لَِقي ِفيها الْعدو انتظَر حتى ِإذَا زالَِت الشمس؛ قَام ِفيِهم فَقَالَ

اسالن ،ودوا ِلقَاَء الْعنمتةَ، الَ تاِفيأَلُوا اهللا العاسوا، وِبرفَاص موهموا أَنَّ    ، فَِإذَا لَِقيتلَماعو
 ، السحاِبومجِري ، اللَّهم منِزلَ الِْكتابِ   : جثُم قَالَ النِبي  . الْجنةَ تحت ِظالَِل السيوفِ    

 . #اهِزمهم وانصرنا علَيِهم، وهاِزم اَألحزاِب

<|†�Ö] 

J     ديثوع الْحوضاد ِفي سبيل اهللا : ملُ الِْجهي لقاء    ، فَضنموالنهي عن تودالع ،
 .واألمر بالصرب عند لقائه

J اتدفرالْم : 
اِمِه$: قَولُهِض أَيعوبه : أي: #برح ،ي براوالْحاما وإن استغرق أيومى يمس ،
 . وما أشبه ذلك" يوم صفني"و، "يوم بعاث: "كَما يقَالُ

ظَرتال: أي: انوعد الزا بإلَى م رأخت. 
ِفيِهم ا: أي: قَامطيبخ . 

 . قَالَ ِفي خطبته: أي: يا أَيها الناس: وقَالَ
اسا النها أَيي، متالَ تودوا ِلقَاَء الْعن :ودي لقاء العنمعن ت هين . 

 . والْمقصود بذلك السالمة، أمر بسؤال العافية من اهللا: واسأَلُوا اهللا الْعاِفيةَ
وا$: قَولُهِبرفَاص موهمأي: #فَِإذَا لَِقيت :ودإذا ابتليتم بلقاء الع . 

وما يكُون فيها من الْموت أو ، علَى مرارة الْحرباصربوا : أي: فَاصِبروا
 : سواء كَانَ غَالبا أو مغلوبا، الِْجراح
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 . لزمه الصرب عن البطَر واإلعجاب بالنفس: فَِإن كَانَ غَالبا -
 . صبر علَى ما حصلَ له: وإن كَانَ مغلوبا -

وا$: قَولُهلَماعلَ : #وع نبيهذَا تادهى فضل الِْجه . 
وبريق السيوف ، ألنَّ الْجنة متسببةٌ عنها: أي: أَنَّ الْجنةَ تحت ِظالَِل السيوفِ 

وكَانَ ، إذا بِني ذلك علَى قَصِد نشِر الدين وإعالئه، من أعظم األسباب فيها
 . الِْجهاد علَى الطَّريقَة الشرعية

كَما أنزلته  : أي: #اللَّهم منِزلَ الِْكتاِب$:  ِبتنزِل النصر بقَوِلِهجنِبي ثُم دعا ال
هرفَانص . 

وأنزلت منه ، بقُدرتك الكَاملَة الَِّتي أَجرت السحاب: أي: ومجِري السحاِب
 . االْمطَر؛ نسألك ِبكُلِّ ذلك أن تنصرنا علَى عدوك وعدون

قَالَ ، الْمقصود باألحزاب كُلُّ من عادى الرسل وأتباعهم: وهاِزم اَألحزاِب
           ﴿: تعالَى

: أي. ]٥:غافر[ ﴾         
كَما هزمت األحزاب الْمتقَدمني ِفي الزمن؛ اهزم هؤالِء األحزاب الذين تحزبوا 

عبالباطلوت قحض الْحلَى دوا عراصننوا وتالذين من قبلهم؛ اكبت ، او تا كَبكَم
 . هؤالء وانصرنا علَيهم

J اِليمى اإلجعنالْم: 
 لقي العدو ِفي بعض ج أنَّ النِبي �يخِبر عبد اهللا بن أِبي أوفَى الصحاِبي 

ولَما زالَت الشمس؛ قَام ، قتال إالَّ بعد أن زالَت الشمسفَانتظَر ولَم يبدأ بال، أيامه
فَنهاهم عن تمني لقاء ،  قَام فيهم خطيبا-والبد أن يكُونَ ذلك بعد الصالة-فيهم 

 . وأن يسأَلَ اهللا العافيةَ، العدو ِلما فيه من اإلعجاب بالنفس
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وابتِليتم بلقاء ، إن حقَّق اهللا ذلك: أي. #وهم فَاصِبروافَِإذَا لَِقيتم$: ثُم قَالَ
إما : واعلموا أنَّ لكم إحدى الْحسنيني، واتركوا الْجزع، العدو فَاصِبروا عند ذلك
ويجمع اهللا لكم بني قهر العدو ِفي ، وتكون لكم الغلَبة، أن يظفركم اهللا بعدوكُم

وإما أن تغلَبوا بعد أن بذَلتم الْمجهود ِفي الِْجهاد؛ ، ثواب ِفي اآلخرةالدنيا وال
 . فيكون لَكُم الثَّواب األخروي

ا قَولُهوِف$: أميظَالَِل الس تحةَ تنوا أَنَّ الْجلَماعبه . #و ؤِمنا أن نلَينفيجب ع
وا هولُ اهللا ، كَمسا رعد جثُمزل ربنه بشرعه الْم ، رنصته الكَاملة أن يوقُدر

 .وباهللا التوفيق، الْمسلمني علَى عدوهم
J ديثفقه الْح: 

 أنهم إما أن يبدُءوا جأنَّ الْمشروع للمسلمني الذي شرعه لَهم نبيهم : أوالً
روا القتال إلَى بعد صالة وإن لَم يبدُءوا من الصباح؛ أخ، القتال من الصباح

 . وهبوب الرياح، وزوال الشمس، الظهر
 : إنَّ التأخري إلَى بعد الزوال ألمرين: قيل: ثانيا

وكذلك ، أن يصلِّي الْمسلمونَ ويدعو ِلجيوشهم بالنصر: األمر األول
 . با ِفي النصر علَى العدوويكُون ذلك سب، Tالْمجاهدونَ يؤدون فَريضة اهللا 

ويكُون ِفي ذلك عون ، أنه بعد الزوال تهب الرياح ويربد الْجو: األمر الثاِني
 .للمسلمني علَى عدوهم

مشروعية الْخطبة من قائد الْجيش قبل البدء بالقتال؛ ليلخص لَهم : ثالثًا
 . م عما ال ينبغيوينهاه، ويأمرهم بالصرب، أهدافه

: قَالَ Tواهللا  ، النهي عن تمني لقاء العدو؛ ألنَّ فيه اإلعجاب بالنفس                : رابعا  
﴿                   
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.  ]٢٥:التوبة[ ﴾          
  تلكثُم أخرب أنه نصر نبيه بعد         .  لن نغلَب اليوم من قلَّة     :   وذلك بسبب قول بعضهم     

            ﴿: الْجولَة بقوله
 . ]٢٦:التوبة[ ﴾     

ويتضمن النهي عن اإلعجاب ، ويتضمن النهي عن تمني لقاء العدو: خامسا
جلَّت قُدرته وعز -وأن يِكلَ العبد أمره إلَى مواله ، بالنفس والتباهي بالقوة

، وهم قلَّة مستضعفُونَ ، وهم رسله وأتباعهم، فَكَم قد نصر أهل الْحق، -سلطَانه
 . فَنصرهم علَى أهل القُوة الْمادية

ونصر إبراهيم علَى قومه حني ألقَوه ِفي ، ونتذَكَّر إغراق اهللا لقوم نوح
وكَيف كَانَ ، منتصرا علَى قومه، أسوخرج منها بعد أن خمدت مرفُوع الر، النار

فرعونُ وقَومه متيقِّنني ِفي أنفسهم النصر علَى بِني إسرائيل بكَثرِتِهم وقلَّة بِني 
ودخلَ فرعونُ ، فَأمر اهللا البحر فَانفَتح لبِني إسرائيل طُرقًا حتى خرجوا، إسرائيل

فَكَما فَعلَ بأولئك؛ ، فَكَم هللا من عجائب ِفي خلقه، أهلكهموقَومه فَابتلَعهم و
 . فَهو قَادر علَى نصر الْمؤمنني من عدوهم

ومعنى ذلك النهي عن الْجزع الذي يؤدي ، األمر بالصرب عند اللِّقَاء: سادسا
وينبغي لَهم أن ، صِبروابل يجب علَى الْمؤمنني أن ي، إلَى االنِهزام والفَشل

ودُءوه من قتال العدا باصلوا موا، ياالً فعلياء كَانَ قتوة، سماصخأو قتال م ،
كَما يكُونُ ِبمجادلة أهل ، ودحض للباطل، وبيان للحق، وطرح وأخذ ورد

نسأل اهللا القُوة عليه ، ادفَإنَّ هذَا من الِْجه، األحزاب والْمبتدعة وما أشبه ذلك
 . والصرب فيه

إخبار ِبحقيقَة . #واعلَموا أَنَّ الْجنةَ تحت ِظالَِل السيوِف$: ِفي قوله: سابعا
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ولَيست مجازا كَما يقُوله بعض ، وعلَينا أن نؤِمن ِبها؛ فَإنها حقيقَةٌ، يعلَمها اهللا
ِفي ه بة، ذَا األمرمن كَتنول الْجخد ببس وه ادفَالِْجه . 

وهاِزم ، ومجِري السحاِب، اللَّهم منِزلَ الِْكتاِب$:  داعياجثُم قَالَ النِبي : ثامنا
ع وهو أنَّ الْمشرو، ضمن ذلك الْمسألة وِفي .#اهِزمهم وانصرنا علَيِهم، اَألحزاِب

وأن يتضرعوا بني يديه راجني نصره ، Tألصحاب الْحق وأهله أن يدعوا اهللا 
ابهرع وأهله، وثَوة الباطل وأصحابه، وإعزاز الشمزيوه . 

 أن ينصر كتابهT  التوسل إلَى اهللا . #منِزلَ الِْكتاِب$: يؤخذ من قوله: تاسعا
زلهالذي أنزله لكونه ماصي العباد، نوملك ني ولَكُوا، وها مملك موي ، قَادر وفَه

 . وكَذَّب رسلَه، قَادر علَى إذالل من ناوأ كتابه، علَيهم
وهو إجراء ،  بأسباب الرزق�توسل إليه . #مجِري السحاِب$: قَولُه: عاشرا

 . بات الذي فيه رزق بِني آدم والبهائموإنبات الن، وإنزال الْمطَر، السحاب
التوسل إلَى اهللا أيضا ِبهزيمة األحزاب الذين تحزبوا ضد : الْحادي عشر

 . فَهزمهم ونصره علَيهم، يريدونَ أن يدحضوا الْحق بالباطل، رسله وكُتبه
وهزم األحزاب      ، وبسط الرزق للعباد       ، ع نصر الشرائ   :  وهي  ،  وهذه الثالثة األمور     

الذين تحزبوا ضد رسله وأتباع رسله ِفي كُلِّ زمان ومكَان؛ توسل إلَى اهللا بقُدرته    
 . وباهللا التوفيق. #اهِزمهم وانصرنا علَيِهم$: فَقَالَ، العظيمة الَِّتي فَعلَت هذَا كله
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]٤١٧[ نع       اِعِديٍد السعِن سِل بهب س
ِرباطُ    $:  قَالَ جأَنَّ رسولَ اهللا    : )١( 

وموِضع سوِط أَحِدكُم ِفي الْجنِة خير ِمن ، يوٍم ِفي سِبيِل اهللا خير ِمن الدنيا وما علَيها
  .# د ِفي سِبيِل اهللا أَِو الْغدوةُ خير ِمن الدنيا وما ِفيها        والروحةُ يروحها الْعب      ، الدنيا وما علَيها   

 .مراقَبةُ الْعدو ِفي الثُّغوِر الْمتاِخمِة ِلبالَِد الْمسِلِمني: الرباطُ: قَالَ

<|†�Ö] 

J      ديثوع الْحوضة بني الفَاِني والباقي      : منازوكثرلٌ وإن  وأنَّ الفَاِني قَلي   ، الْم  ،
 .والباقي كثري وإن رأَوه قَليالً

J اتدفرالْم : 
 ﴿ :Tوقد قَالَ اهللا ، هو الْمقَام ِفي حدود العدو من أجل ذلك: الرباطُ

 . ]٢٠٠:آل عمران[ ﴾        
؟  ويرفَع ِبِه الدرجاِت،أَال أَدلُّكُم علَى ما يمحو اهللا ِبِه الْخطَايا$ :جوقَالَ النِبي 

وكَثْرةُ الْخطَا إلَى ، ِإسباغُ الْوضوِء علَى الْمكَاِرِه: قَالَ. بلَى يا رسولَ اِهللا: قَالُوا
#وانِتظَار الصالِة بعد الصالِة؛ فَذَِلكُم الرباطُ، الْمساِجِد

)٢( . 
باط هو الْمذَا فيكون الرلَى هل والدأب فيهوعملَى العة عروهو إسباغ ، ثَاب

 . وكثرة الْخطَا إلَى الصالة ألدائها وانتظار الصالة، الوضوء علَى الْمكَاره
                                                           

 ).١٤ ص٣ج" (كتاب الْجمعة"تقَدمت ترجمته ِفي ) ١(
)٢ (وةرارسلم ِفي كتاب الطَّهم كَاره: باب، اهلَى الْموء عضرقم ، فضل إسباغ الو)٢٥١( ،

والنسائي ِفي ، )٥١(رقم ، ما جاَء ِفي إسباغ الوضوء: باب، والترمذي ِفي كتاب الطَّهارة
: باب، الةومالك ِفي كتاب النداء للص، )١٤٣(رقم ، الفضل ِفي ذلك: باب، كتاب الطَّهارة

 ).٣٨٦(رقم ، انتظار الصالة والْمشي إليها
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  ا          $:  قَولُههلَيا عما ونيالد ِمن ريمن         : أي  :  #خ ودود العدِفي ح قَامالكفَّار؛    أنَّ الْم 
دكَات العرا ِلحصدرذه ، وا منه؛ رباط يوم ِبهونَ حوله وقريبكُوني نوحراسته ِلم

والدنيا هي كُلُّ ما قُِصد به االنتفاع من األمور ، النية خير من الدنيا وما علَيها
 . وغري ذلك، وزراعة، وحرث، وفضة، ذَهب: الْمادية من
ِدكُ$: قَولُهِط أَحوس ِضعوماوهلَيا عما ونيالد ِمن ريِة خنِفي الْج ذَا : أي: #مأنَّ ه

ومعلُوم تفضيل موضع السوط ِفي الْجنة علَى ، الِْمقدار خري من الدنيا وما علَيها
 . الدنيا بأكملها

ِبيِل اهللا$: قَولُهِفي س دبا الْعهوحرةُ يحوالراب من : قُولُأ: #وةُ هي الذَّهحوالر
، أو لتعليم قَوم وإرشادهم، كَمن يذهب لطلب علم، بعد الظهر ِفي عمل الْخري

إن غَدا -فَهذه الروحةُ أو الغدوةُ ، أو ألي أمر فيه صالح للدين، أو لقتال كُفَّار
 . ا كُلِّها وما فيها خير من الدني-من أول النهار إلَى وسطه

J اِليمى اإلجعنالْم: 
 ِبيالن خِبراطجيبقَام يوم ِفي الرة ِفي سبيل اهللا،  بأنَّ مووِضع ، أو غَدوم

، سوط أحِدنا ِفي الْجنة؛ كُلُّ ذلك خير من الدنيا وما علَيها؛ ذلك ألنَّ الْجنة باقيةٌ
 . وقليل الباقي خير من كثري الفَاِني، والدنيا فَانيةٌ
J ديثفقه الْح: 

وأنَّ رباطَ يوم ِفي سبيل اهللا خير من ، فَضيلَةُ الرباط ِفي سبيل اهللا: أوالً
 .الدنيا وما علَيها

 وما وموِضع سوِط أَحِدكُم ِفي الْجنِة خير ِمن الدنيا$: يؤخذُ من قوله: ثانيا
والدنيا كلها مع كَثرِتها؛ يفضل علَيها موضع ، أنَّ موضع السوط مع قلَّته. #علَيها

، وزروع، وبنني، نساء: السوط؛ ألنَّ الدنيا وما فيها من متاع كلها فَانية من
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الْمفَاضلَة؛ كُلُّ هذه إذا وِضعت ب، وغري ذلك، وقُصور، وفضة، وذَهب، وحرث
 . فَموضع السوط خير ِمنها

والروحةُ يروحها الْعبد أَِو الْغدوةُ خير ِمن الدنيا وما $: يؤخذ من قوله: ثالثًا
وتبصري الْجاهل ، أو ِفي تعليمه ِفي إرشاد الضالِّ، فَالروحةُ ِفي طَلَب العلم. #ِفيها

 .  هذَا غَدوة يذهب لَها اإلنسانُ أو روحةوغري ذلك؛ كُل
 . هي ما قَبل الزوال: والغدوة
 . الَِّتي بعده إلَى الْمغرب: والروحة

، كُل ذلك يعِني أنَّ ثَواب الغدوة أو الروحة خير ِمن الدنيا كلها وما عليها
 . بكُلِّ ما ِفيها كَما قُلنا

، أنَّ العملَ الذي يترتب علَيه الثَّواب يشترط فيه أن يكُونَ خالصا هللا: بعارا
وصوابا علَى ما شرعه ،  فَإذَا كَانَ خالصا هللا،جوصوابا علَى ما شرعه رسولُ اهللا 

 .  فَلنعلَم أنَّ ثَوابه مضمونٌ؛جرسولُ اهللا 
نظنه ونعتقده أنَّ أعمال أهل البدع ال يترتب علَيها هذَا الذي : خامسا

وهو ما كَانَ خالصا ، فَينبغي أن يعلم الفرق بني ما جمع الشرطني، الثواب العظيم
:  أي- وما كَانَ مخلَّطًا؛ فَالظَّاهر أنَّ الْمخلَّطَ ،جوصوابا علَى ما شرعه رسوله 

حسبما فُِهم من النصوص  ،  أنه مردود وغري مقبول-عمل الْمخلُوط بالبدعةال
 . وباهللا التوفيق، الشرعية

 أخرب أنَّ رباطَ يوم ِفي سبيل اهللا يترتب علَيه ذلك جأنَّ النِبي : سادسا
 .الذي يفْضلُ الدنيا وما فيها، الثَّواب العظيم

ابعى رباط: اسمسوم ياطَ يذ منه أنَّ ربؤخي . 
 . التنبيه علَى عظم فضل ما أُِعد للمجاهد وإن قَلَّ عملُه: ثامنا
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 لتعليم  سواء كَانَ لتعلم أو      ، فيه الْحثُّ علَى الغزو والِْجهاد ِفي سبيل اهللا             : تاسعا  
 . وغري ذلك

، وبقَاء اآلخرة، وعلَى فَنائها، رة الدنيا وما فيهافيه التنبيه علَى حقَا: عاشرا
 . وباهللا التوفيق
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: وِلمسِلٍم- انتدب اهللا$:  قَالَجعِن النِبي ، � عن أَِبي هريرةَ ]٤١٨[
وتصِديق  ، ي سِبيِلي وِإيمانٌ ِبيالَ يخِرجه ِإالَّ ِجهاد ِف،  ِلمن خرج ِفي سِبيِلِه-تضمن اهللا

أَو أَرِجعه ِإلَى مسكَِنِه الَِّذي خرج ِمنه ناِئالً ما ، ِبرسوِلي؛ فَهو علَي ضاِمن أَنْ أُدِخلَه الْجنةَ
 . #نالَ ِمن أَجٍر أَو غَِنيمٍة

 كَمثَِل  -واهللا أَعلَم ِبمن يجاِهد ِفي سِبيِلِه- مثَلُ الْمجاِهِد ِفي سِبيِل اهللا$: وِلمسِلٍم
أَو يرِجعه ساِلما ، وتوكَّلَ اهللا ِللْمجاِهِد ِفي سِبيِلِه ِإنْ توفَّاه أَنْ يدِخلَه الْجنةَ ، الصاِئِم الْقَاِئِم

 . #مع أَجٍر أَو غَِنيمٍة

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضاد ِفي سبيل اهللا: مائم ، فَضيلَةُ الِْجهاب الصل ثَوعدوأنه ي
 .القائم الذي ال يفتر ِمن ِصيام وِقيام

J اتدفرالْم : 
اهللا$: قَولُه نمضكَفَّلَ اهللا$: وِفي رواية. #تة. #تايكَّلَ اهللا$: وِفي روووِفي . #ت

وما ضمن فيه ، تحقيق الْموعود: ى واحد وهووكُلها ِبمعن. #انتدب اهللا$: رواية
ونحن علَى ذلك من الشاهدين؛ ألنه تكَفَّلَ فيه ، رب العالَِمني فَهو واقع ال محالة

والغِني الذي عطَاؤه كالم ، والواجد الذي ال يعدم، القَادر الذي ال يعجزه شيء
 . وعذَابه كالم

قَولُه :$جرخ نِبيِلِهِلمإلَى اهللا " سبيله"والضمري ِفي قوله ِفي : # ِفي س ودعي
 . مصدق ِبموعوده، مؤِمن به، أنه مخلص هللا: ِبمعنى، تعالَى

 -باهللا : يعِني-تصديق ِبي : أي: الَ يخِرجه ِإالَّ ِجهاد ِفي سِبيِلي وِإيمانٌ ِبي: قَالَ
 . وتصديق برسوِلي
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  وفَه  اِمنض لَيى   : ععنامن "ماِمر والبن   " ضمر ولنب  : أي-كَتى،-ذا تعنوالْم   :
 .أنَّ اهللا ضاِمن له

اِمنضة : واضية رون؛ كَعيشضمى معنة: أي-ِبمرضيم- . 
أرجعه إلَى وإن لَم يقتل؛ فَإني ، إن قُِتلَ أَدخلته الْجنة: يعِني: أَنْ أُدِخلَه الْجنةَ

نائال الثَّواب الذي رِصد له من أجر : أي-مسكَِنِه الذي خرج منه نائالً ما نالَ 
 . -وغَنيمة

أو الثواب ، أنه البد أن ينالَ الثَّواب مع الغنيمة إن جِمعت له: ومعنى ذلك
  .إن لَم تحصل له غَنيمة؛ فَهو ِفي كال األحوال رابح وفائز

 .  إلَخ#...مثَلُ الْمجاِهِد ِفي سِبيِل اهللا $: وِلمسِلٍم: قَالَ
وإنما هي ِفي ، هذه الرواية لَيست ِفي صحيح مسلم: قَالَ ابن الْملقن

 . وهذَا لَفظُه، صحيح البخاري
وإنما هي ِفي ، ههذه الزيادة الَِّتي عزاها الْمصنف إلَى مسلم لَيست في: وقَالَ

أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله ِفي سبيل  : باب"البخاري بطوِلها ِفي 
 . ’ا". ِلمسلم"بدل و" للبخاري"و: فَكَانَ ينبغي أن يقُولَ، "اهللا

ِبيِل اهللا $: قَولُهاِهِد ِفي سجثَلُ الْمِبيِلِه-مِفي س اِهدجي نِبم لَماهللا أَعثَِل   -وكَم
أنَّ أجره كأجر الصائم القائم الذي ال يفتر من صيام وال : يعِني: #الصاِئِم الْقَاِئِم

 . -وهو الضعف واالنقطاع والكالل-قيام من الفتور 
 ، يا رسولَ اهللا    :  ِقيلَ $:   قَالَ�عن أِبي هريرةَ      ،  وِفي مسلم من حديث آخر      :  قَالَ 

    ِدلُ الِْجهعا يِبيِل اهللا؟ قَالَ     مِفي س اد  :     هونِطيعتسثَالَثًا           .  الَ ت ِن أَويترِه ملَيوا عادكُلُّ    ، فَأَع
مثَلُ الْمجاِهِد ِفي سِبيِل اهللا كَمثَِل الصاِئِم الْقَاِئِم القَاِنِت                         : ثُم قَالَ   . الَ تستِطيعونه     :  ذَِلك يقُولُ  

 . # اهللاحتى يرِجع الْمجاِهد ِفي سِبيلِ          ،  فْتر ِمن صالٍَة والَ ِصيامٍ      الَ ي ،  ِبآياِت اهللا   
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J اِليمى اإلجعنالْم: 
ال يخرجه إالَّ جهاد ، ِفي هذَا الْحديث ضمان من اهللا ِلمن خرج ِفي سبيله

امن علَى اهللا ِفي أنه ض، أنه يكُون مؤمنا مخلصا: ومعنى ذلك، إلَخ... ِفي سبيله 
وإن ، فَإنْ قُِتلَ فَهو ضامن علَى اهللا أن يدِخلَه الْجنةَ: واحد من ثالثة أو اثنتني منها

من : أي-بقي فَقَد تضمن اهللا أن يرِجعه إلَى مسكَِنِه ِبما نالَه من أجر أو غَنيمة 
 . الغنيمة واألجرأو يجمع اهللا له بني ، -أجر بدوِن غَنيمة

واستدل علَيه ابن ، إلَى مسلم" العمدة"أما الرواية الثانية الَِّتي عزاها صاحب 
 أمر -الَِّتي تقُوم مقَام الِْجهاد: أي-وفيها أنَّ فَضيلَةَ الِْجهاد ِفي سبيل اهللا ، الْملقن

 : وذلك كاآلِتي، ال يستطيعه البشر
الً من الْخروج يدخل ِفي مصالَّه فيواصل الصالة والصيام أن يكُونَ بد
 . #الَ تستِطيعونه$: جوالقيام؛ وِلهذَا قَالَ 

J ديثفقه الْح: 
الْمجاهد  يؤخذ منه فضيلة     .  #انتدب اهللا   $: يؤخذ من الْحديث األول قوله       :  أوالً 

نسأل اهللا أن ، وكذلك ِفي الرواية األخرى، وأنها فَضيلَةٌ عظيمةٌ، ِفي سبيل اهللا
 . وإن كُنا لَسنا بأهل، يبلغنا من فضله ما يكُون له هو أهل

أنه قَطَع وعدا علَى نفسه بأن " تكَفَّلَ"و، "انتدب"و، "تضمن"معنى : ثانيا
 : مذكُورة ِفي الْحديثيكُونَ كَفيالً ِلمن خرج ِفي سبيله باألمور الثالثة الْ

 . وكذلك إن مات،  وهي دخولُ الْجنة إن قُِتلَ-١
 .  وهو إما ثَواب كَامل ِلمن لَم يحصل علَى غَنيمة            ،  إحرازه للثَّواب إن بقي      -٢

 .  أو ثواب مع غَنيمة ِلمن حصلَ علَيها ِفي الدنيا-٣

كَثَواب  أنَّ ثَواب الْمجاهد       .  # لُ الْمجاِهِد ِفي سِبيِل اهللا          مثَ $:  يؤخذ من قوله    :  ثالثًا  
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، -الذي ال يفتر عن الصالة: أي-والقائم الذي ال يفتر ، الصائم الذي ال يفطر
فُهصو طَاعستا ال يذَا من الفضل موِفي ه . 

أنَّ الِْجهاد البد أن . #ي سِبيِلِهواهللا أَعلَم ِبمن يجاِهد ِف$: يؤخذ من قوله: رابعا
 . يكُونَ ِجهادا شرعيا بشروطه

ال يريد من وراء ذلك عرضا ، Tوأن يكُونَ الْمجاهد مخلصا هللا : خامسا
 . وباهللا التوفيق، وال شيئًا من مقَاصد الدنيا الزائلَة، دنيويا

 . ت راية إمام مسلمومن شروطه أن يكُونَ تح: سادسا
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]٤١٩[ هنعولُ اهللا :  قَالَ� وسِبيِل $: جقَالَ رِفي س كْلَمكْلُوٍم يم ا ِمنم
 .#والريح ريح الِْمسِك، اللَّونُ لَونُ الدِم، اهللا؛ ِإالَّ جاَء يوم الِْقيامِة وكَلْمه يدمى

<|†�Ö] 

@J وعوضديثمِفي سبيل اهللا :  الْح ِرحلُ من جفَضT . 
J اتدفرالْم : 

 .ِبمعنى مجروح: مكْلُوٍم
كْلَمح: يرجى يعنِبم . 

 . وبذَلَ نفْسه إلعالء كلمة اهللا، كَانت نيته خالصةً هللا: أي: ِفي سِبيِل اهللا
مدي هكَلْمِة وامالِْقي مواَء ييئَته  : أي: ىِإالَّ جويسيل كَه ميثعب منه الد حهرجو

ِرححني ج . 
ولكن الريح ريح ، أنَّ اللَّونَ أحمر: أي: والريح ِريح الِْمسِك، اللَّونُ لَونُ الدِم

 ولَيس بريح دٍم، الِْمسك

J اِليمى اإلجعنالْم: 
باذالً ، لَم ِفي سبيل اهللا بأن كَانَ مخلصا أنه ما من مكلُوم يكْجيخِبر النِبي 

وخائفًا من عقابه؛ إال جاَء يوم القيامة ، طَائعا راجيا من اهللا ثوابه، نفسه لربه
 . والريح ِريح الِْمسك، اللَّونُ لَونُ الدم، وكَلْمه يدمى كَهيئَته يوم جِرح

J ديثفقه الْح: 
، وأنَّ رائحةَ دِمِه تنتِشر ِفي الْموقف، ةُ من يكلم ِفي سبيل اهللافَِضيلَ: أوالً

 . فيشمها الناس جميعا كَأنها رائحةُ مسك
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 ؟ ِفي سبيل اهللا: وما معنى، أنه يشترط لذلك أن يكُونَ ِفي سبيل اهللا: ثانيا
 يكُونَ عمله  وأن، يكُونُ مخلصا هللا ِفي العمل الذي أوجب جرحه: أي

أو العمل غري ،  فَإنْ كَانت النية مدخولَة،جصوابا علَى ما شرعه رسولُ اهللا 
صواب علَى الوجهة الشرعية؛ فَإنه ال يكُون كَلْمه كذلك؛ وِلهذَا جاَء ِفي 

 . #من يجاِهد ِفي سِبيِلِهواهللا أَعلَم ِب$:  قَالَجالْحديث الذي مضى أنَّ النِبي 
يعلَم من هذَا أنَّ الذين يقتلُونَ أَنفُسهم فيما يسمونه بالعمليات : ثالثًا

وكذلك الْخوارج ، وإنما هي انتحارية، وهي لَيست استشهادية، االستشهادية
، سفك الدماء الْمعصومةو، الذين يفِسدونَ ِفي األرض بإزهاق األرواح الربيئة

وهو ، وإتالف األموال الْمحرمة علَى غري بصرية وال هدى؛ فَإنَّ عملَهم باطلٌ
؛ وِلهذَا فَليتقُوا اهللا ِفي -!!كَما زعموا-ال موجب لرضا اهللا ، موجب لغضب اهللا

عِملُوا من اإلفساد، وليعلموا أن ذلك ولْيتِق اهللا الذين يفتونهم ِبجواز ما ، أنفسهم
 . Tليس ِبخاٍف على اهللا 

ينزل منه الدم كَهيئَته  : أي. #ِإالَّ جاَء يوم الِْقيامِة وكَلْمه يدمى $: قَولُه: رابعا
ِرحيوم ج. 

 �خذ منه أنَّ اهللا يؤ. #والريح ريح الِْمسِك، اللَّونُ لَونُ الدِم$: قَولُه: خامسا
فُوسمنه الن زقَزتيء الذي تجعل الشاُء يشا يخلق مِتِه ، الذي يائحوتنفر من ر

كَما جاَء أن ، تقبلُه النفُوس وتتلَذَّذ به، الكَريهة؛ يجعلُه بعكس ذلك حسنا طيبا
 طيبا T عند الناس؛ يكُون عند اهللا خلُوف فَِم الصاِئِم الَِّذي يكُونُ مكروها

 . )١(كَرائحة الِْمسك
                                                           

وِإنْ  ،  وال يجهلْ ،  فَال يرفُثْ ، الصيام جنةٌ $:  قَالَجأَنَّ رسولَ اِهللا : �الْحديث عن أِبي هريرةَ ) ١(
لَخلُوف فَِم الصاِئِم أَطْيب      ، ِذي نفِْسي ِبيِدِهوالَّ -مرتيِن- ِإني صاِئم  : امرؤ قَاتلَه أَو شاتمه؛ فَلْيقُلْ   

= 
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 ؟  وإن كَانَ لونه لونه-تغري رائحته-ما هو السبب ِفي تغير الدم : سادسا
وبذل النفس ِفي سبيل ، وامتثال األمر، السبب ِفي ذلك طيب النية وحسنها

          ﴿: -عز من قائل-كَما يقُولُ ، اهللا
فَإذَا كَانِت النية إلعالء كَلمة اهللا؛ أظهر اهللا . ]١٩٣:البقرة[ ﴾    

 . حسنها يوم القيامة ألهل الْموقف والْمشهد
أنَّ تلك الرائحة الْجميلة الْحسنة يستدلُّ ِبها من شمها علَى حسن : سابعا

 -جلَّ شأنه-نسأل اهللا ، وإخالصه هللا رب العالَِمني، وطيب نيته، عمل صاحبها
 . وأن يثبتنا علَى الْحق حتى نلقَاه، أن يجعلَنا من الْمخلصني

ادعى بعض الِْجماعات أنَّ الذين قُِتلُوا منهم كَانت تنبعثُ من قُبورهم : ثامنا
فَهل ادِعي ، عوى يجب أن نعرضها علَى واقع السلفوهذه الد، رائحة الِْمسك

، ال يصح هذَا عن أحٍد أبدا، ِفي قرب أحٍد منهم أنه كَانَ ترابه كَرائحة الِْمسك
 -وإن كَانوا ِفي سبيل اهللا-وإنَّ الذين قالوا هذَا القَول قَولُهم باطلٌ؛ ألنَّ قَتالهم 

  .جحاب رسول اهللا لَيسوا بأفضل من أص
                                                           

= 

،   وأَنا أَجِزي ِبهِ   ، الصيام ِلي  ،  يترك طَعامه وشرابه وشهوته ِمن أَجِلي       ،  ِعند اِهللا تعالَى ِمن ِريِح الِْمسكِ     
، )١٨٩٤(فضل الصوم رقم : باب، كتاب الصومرواه البخاري ِفي . #والْحسنةُ ِبعشِر أَمثَاِلها  

وِإذَا كَانَ يوم صوِم أَحِدكُم؛    $: وفيه، )١٩٠٤(رقم ، إني صائم إذا شتم: هل يقُول: وِفي باب
رقم  ، ما يذكر من الِْمسك: باب، وِفي كتاب اللباس.  الْحديث# ...والَ يصخب ، فَالَ يرفُثْ

والترمذي ِفي ، )١١٥١(رقم ، فضل الصوم: باب، كتاب الصيامومسلم ِفي ، )٥٩٢٧(
، والنسائي ِفي كتاب الصيام، )٧٦٤(رقم ، ما جاَء ِفي فضل الصوم: باب، كتاب الصوم

، ورواه ابن ماجه ِفي كتاب الصيام، )٢٢١٣، ٢٢١٢، ٢٢١١(رقم ، فضل الصيام: باب
جامع : باب، ومالك ِفي كتاب الصيام، )١٦٣٨(رقم ، يامما جاَء ِفي فضل الص: باب

 ).١٧٦٩(رقم ، فضل الصوم: باب، والدارمي ِفي كتاب الصوم، )٦٩٠(رقم ، الصيام
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ولَم يوجد ِفي حديث واحد أنه ،  وأصحابه سبعني رجالًجفَقَد دفَن النِبي 
نسأل اهللا أن يسامح ، وإنما هذه مبالَغة، انبعثَ من قرب أحٍد منهم رائحةُ الِْمسك

 . صلَّى اهللا علَى نبينا محمدو، وأن يوفَّقنا للحق؛ إنه جواد كَريم، من كَتبها
 . وليس ِفي الدنيا، أما ما ورد ِفي هذَا الْحديث فَهو يوم القيامة: تاسعا
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]٤٢٠[ اِريصاَألن وبأَِبي أَي نولُ اهللا :  قَالَ� عسةٌ ِفي  $: جقَالَ روغَد
ةٌ خحور ِبيِل اهللا أَوستبغَر أَو سمِه الشلَيع تا طَلَعِمم ري# . 

<|†�Ö] 

 . هذَا الْحِديثُ ِمن أَفْراِد مسِلٍم: قَالَ ابن الْملَقِِّن
 : والكَالم علَى الغدوة والروحة قد مر ِفي األحاديث القَريبة الْماضية

 .  صالة الصبح إلَى الزوالهي الْخروج من الغدو ما بني: فَالغدوةُ
 . هي الْخروج ِفي الرواح ما بني الزوال إلَى غُروب الشمس: والروحةُ
J ديثفَاد من الْحستوي : 

أنَّ تلك الغدوةَ أو الروحةَ الَِّتي يعملها العبد ِفي سبيل اهللا بأن يكُونَ 
أنَّ تلك الغدوة أو الروحة خير ِمما : أي، ا ِلما شرع اهللاوعمله موافقً، مخلصا هللا

وهذَا تفضيلٌ لتلك الغدوة أو الروحة علَى جميع ، طَلَعت علَيه الشمس أو غَربت
وغري ذلك من متاع الدنيا ونسائها؛ أنَّ  ، ومزارع، وقصور، متاع الدنيا من أموال

من مشرقها : أي-لغدوة أو الروحة خير ِمما طَلَعت علَيه الشمس وغَربت تلك ا
 . -إلَى مغرِبها

وإالَّ ه اهدعلم مر فضله وال يصحال ي نانَ مبحذَا فيه فضيلة ، فسوه
وقد سبق لنا ، نسواء كَانَ ذلك ِبِجهاد السنان أو البيا، لألعمال الْخريية جميعا

أو للجهاد الفعلي ِفي سبيل اهللا بني ، أن بينا أنَّ الْخروج لطلب العلم أو تعليمه
وأنَّ الغدوةَ أو الروحة فيه خير من ، كُلُّ ذلك ِفي سبيل اهللا، الْمسلمني والكُفَّار

 . وباهللا التوفيق، الدنيا وما علَيها
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غَدوةٌ ِفي سِبيِل اهللا أَو روحةٌ $: جقَالَ رسولُ اهللا : الَ قَ� عن أَنٍس ]٤٢١[
 .#خير ِمن الدنيا وما ِفيها

<|†�Ö] 

والكالم عليه ، وأخرجه مسلم، أخرجه البخاري: هذَا الْحديث متفق علَيه
 . فيقوباهللا التو، فَال داِعي لإلعادة، كَالكَالم علَى سابقه
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]٤٢٢[ اِريصةَ اَألنادأَِبي قَت نقَالَ� ع  :$ ِبيالن عا منجرٍن   جخينإلَى ح 
قَالَها . لَه علَيِه بِينةٌ فَلَه سلَبه من قَتلَ قَِتيالً :جفَقَالَ رسولُ اهللا ، -وذَكَر ِقصةً-

 .#ثَالَثًا

<|†�Ö] 

J وديثموع الْحللقاتل: ض لْبسألة، أنَّ السذه الْملَى هأِتي الكَالم عيوس. 
J اتدفرالْم : 

قَولُه :$ ِبيالن عا منجرٍن جخينني: "#ِإلَى حنفَة" حررق عش وضعوقد ، م
         ﴿:  ِفي قولهTذَكَره اهللا 

 .]٢٥:التوبة[ ﴾
ذَ$: قَولُهةًوِقص ةُ هي: #كَرةَ : القصادوِل  $:  قَالَ�عن أِبي قَتسر عا منجرخ

فَرأَيت رجالً ِمن ، فَلَما الْتقَينا كَانت ِللْمسِلِمني جولَةٌ،  عام حنيٍنجاِهللا 
ِلِمنيسالْم الً ِمنجال رع ِرِكنيشالْم ،ى أَتتح تردتاِئِهفَاسرو ِمن هتي ، هتبرى ضتح

ثُم ، فَأَقْبلَ علَي فَضمِني ضمةً وجدت ِمنها ِريح الْموِت، ِبالسيِف علَى حبِل عاِتِقِه
: ؟ قَالَما بالُ الناِس: فَقُلْت، فَلَِحقْت عمر بن الْخطَّاِب، أَدركَه الْموت فَأَرسلَِني

 . أَمر اِهللا
من قَتلَ قَِتيالً لَه علَيِه بينةٌ؛ فَلَه :  فَقَالَ،جوجلَس النِبي ، ثُم ِإنَّ الناس رجعوا

هلَبس . 
فَقُلْت تفَقُم :تلَسج ِلي؟ ثُم دهشي نم . 

 . ينةٌ؛ فَلَه سلَبهمن قَتلَ قَِتيالً لَه علَيِه ب: ثُم قَالَ
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فَقُلْت تفَقُم :تلَسج ِلي؟ ثُم دهشي نم . 
قَالَ الثَّاِلثَةَ ِمثْلَه ثُم ،تولُ اِهللا ، فَقُمسةَ :جفَقَالَ رادا قَتا أَبي ا لَك؟ م 

،  وسلَبه ِعنِدي، صدق يا رسولَ اِهللا: فَقَالَ رجلٌ، فَاقْتصصت علَيِه الِْقصةَ
 . فَأَرِضِه عني

 يقدكٍْر الصو با اِهللا ِإذن: �فَقَالَ أَبِد اِهللا ، الهأُس ٍد ِمنإلَى أَس ِمدعال ي
 .  يعِطيك سلَبهجيقَاِتلُ عن اِهللا ورسوِلِه 

 ِبيجفَقَالَ الن: قدص .طَاهفَأَع ،عرالد تِني ، فَِبعفًا ِفي برخِبِه م تعتفَاب
#فَِإنه َألولُ ماٍل تأَثَّلْته ِفي اِإلسالِم، سِلمةَ

)١(. 
قَولُه :$ ةٌ لَهنيِه بلَيقيقة: #عا يتبني به األمر وتتضح به الْحنة ماد بالبيروقد ، الْم

 جل يعتبر بينة؟ هل يعتبر ترك ذلك الر: اختلَف أهلُ العلم

ولَم ، ال؛ ألنه لَم يطلب منه شاهدا آخر: وبعضهم قَالَ. نعم: فَبعضهم قَالَ
 . األصحوالقول بأنَّ الشاهد الواحد يكفي ِفي مثل هذَا ويعتبر ِفي نظري هو                     ، يحلفه   

  قَولُه : $هلَبعليه م            : # س وا قتل القتيل وهم ولب هرب وغريها     السن آالت الْح . 
J اِليمى اإلجعنالْم: 

من قَتلَ قَِتيالً $:  قَالَ يوم حننيجأنَّ النِبي : الْمعنى اإلجماِلي ِفي هذَا الْحديث
                                                           

، ومن قَتلَ قَتيالً فله سلبه، من لَم يخمس األسالب: باب، البخاري ِفي كتاب فَرض الْخمس) ١(
    ﴿: قول اهللا تعالَى: باب، غازيوِفي كتاب الْم، )٣١٤٢(رقم 

الشهادة تكُون عند الْحاكم وِفي : باب، وِفي كتاب األحكام، )٤٣٢٢(رقم . ﴾
استحقاق القاتل : باب، ومسلم ِفي كتاب الِْجهاد والسري، )٧١٧٠(رقم ، واليته القَضاء
، ِفي السلب يعطَى القاتل: باب، و أبو داود ِفي كتاب الِْجهاد، )١٧٥١(رقم ، سلب القتيل

 .)٩٩٠(رقم ، ما جاَء ِفي السلب ِفي النفل  : باب، ومالك ِفي كتاب الِْجهاد  ، )٢٧١٧(رقم 
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هلَبس ةٌ؛ فَلَهنيِه بلَيع الً. #لَهجلَ رةَ قَتادوأنَّ أبا قَت ،ولَهح ني قَ: وقَالَ ِلمإن لتت
وِفي الثالثة قَالَ ، قَالَها ثالثًا، فَأقسم علَى من عرف ذلك أن يشهد ِلي، رجالً

 . إلَخ... رجلٌ من الْمسلمني 
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 عين ِمن الْمشِرِكني جأَتى النِبي $:  قَالَ� عن سلَمةَ بِن اَألكْوِع ]٤٢٣[
: جفَقَالَ النِبي ، ثُم انفَتلَ، فَجلَس ِعند أَصحاِبِه يتحدثُ، -وهو ِفي سفٍَر-

وهاطْلُب ،لُوهاقْتو .هلَبفَّلَِني سفَن هلْتفَقَت# . 
 .  #لَه سلَبه أَجمع    :  فَقَالَ .  ابن اَألكْوعِ  : ؟ فَقَالُوا   من قَتلَ الرجلَ    :  فَقَالَ   $:وِفي ِروايةٍ  

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضم :قبا سكَم لَبالس. 
J اتدفرالْم : 

نيالع: ودسلمني؛ ليدل العريد اكتشاف أخبار الْمالذي ي وساسالْج وه 
 . علَى ذلك

 . الْمراد به موقعة حنني: وهو ِفي سفٍَر
اِبِه$: قَولُهحأَص دِعن لَسفَج# :ِبي الضإلَى الن ودعمري ِفي ، جمري يوالض

"لَسث"و" جدحتوس" ياسلَى الْجود ععتر يستالْم . 
لَ$: قَولُهفَتان بسرعة: أي: #ثُم جروخ كرحت . 

 ِبيجفَقَالَ الن :لُوهاقْتو وهأي: اطْلُب :لوهقتوت قُوهلحى تاطلبوه حت . 
 .#فَقَتلْته فَنفَّلَِني سلَبه$: قَالَ
لَه، قَالُوا$: قَولُهقَت نِع: فَقَالَ ماَألكْو نعِني: #ابة: يلَمس . 
 . هكَذَا ورد بالسجع: لَه سلَبه أَجمع: فَقَالَ
J اِليمى اإلجعنالْم: 

يريد أن يخِبر ِبما علَيه العدو والعني هو الْجاسوس الذي ، أنَّ عينا من الْمشركني
 .  فإذا رأى ِرقَّةً وضعفًا أَخبرهم، والْجاسوس علَى الْمسلمني يشرع قَتله         ، ألصحابه 
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J ديثنيفقه الْح: 
 :  يؤخذُ من الْحديثني●

وهو حكْم ، سواء شرطَه اإلمام أو لَم يشرطه، أنَّ السلَب للقاتل: أوالً
قالَها أوالً، وقَالَها بعد انقضاء . #من قَتلَ قَِتيالً؛ فَلَه سلَبه$ :جشرعي؛ لقول النِبي 

وِمما يدل ، وذلك يدل علَى أنَّ هذَا الْحكم حكْما جاريا ِفي اإلسالم، القتال
د إلَى أَسٍد ِمن أُسِد ال يعِم، الها اهللا ِإذن$: �علَى ذلك قول أِبي بكْر الصديق 

. #فَأَعطَاه ِإياه. صدق :جفَقَالَ النِبي .  يعِطيك سلَبهجاِهللا يقَاِتلُ عن اِهللا ورسوِلِه 
فَدلَّ ذلك علَى أنَّ هذَا كَانَ حكْما معلوما ِفي اإلسالم؛ ألنَّ أبا بكر ما تكَلَّم إالَّ 

راعن شيء يعلمه شقرستا ميش، عاء كَانَ قَالَه قائد الْجوقُله، سي اء ، أو لَمووس
 . كُلُّ ذلك يستحق به السلَب، قاله قبل القتال أو بعده

 : واختِلف فيه العلَماُء علَى قَولَيِن:  قَالَ ابن الْملَقِّن●
.    سلَبهمن قَتلَ قَِتيالً؛ فَلَه      : ل ذلك  أنه يستحقه سواء قَالَ أمري الْجيش قب              :  أَحدهما   

، وأبو ثور، والثوري، والليث، واألوزاعي، وبه قَالَ الشافعي، أو لَم يقُل ذلك
 وإخبار  ،جهذَا الْحديث فَتوى منه        :  قَالُوا   ، وابن جرير وغريهم     ،  وأحمد وإسحاق   
 . فال يتوقف علَى قول أحد، عن حكم الشرع

وإنما  هو ِلجميع ، أنه ال يستحق القاتل ذلك ِلمجرد القتل: القول الثَّاِنيو
وبه . من قَتلَ قَِتيالً؛ فَلَه سلَبه: إالَّ أن يقُولَ قبل القتال، الغاِنمني كَسائر الغنيمة

وجعلُوا هذَا ، ى هذَاوحملُوا الْحديث علَ، ومن تابعهما، وأبو حنيفَة، قَالَ مالك
 . وإخبار عنه،  وليس بفتوى،جإطالقًا من النِبي 

علَيه   -فإنه صرح ِفي هذَا الْحديث الصحيح بأنه ، واستضعف هذَا: قال
 .  قَالَ هذَا بعد الفَراغ من القتال واجتماع الغنائم-الصالة والسالم
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أنَّ تصرفَات الشارع ِفي : وهي،  يتعلَّق بقَاعدةهذَا: وقَالَ الشيخ تقي الدين
هل : إذا ترددت بني التشريع والْحكم الذي يتصرف فيه والةُ األمور، أمثال هذَا

 .وهو التشريع: يحملُ علَى األول أو الثاِني؟ واألغلب حمله علَى األول، قلت
رجي: قُلْتالت مقَدِبي وقد تبأنَّ الن الجحبكر وأنَّ أبا،  قَالَ ذلك بعد انتهاء الِقت 

 ج النِبي وقَرره  ،  حني أنكَر علَى ذلك الرجل حني طَلَب أن يرضي القاتل عن السلَب                   
 . #أَعِطِه سلَبه$: فَقَالَ، علَى ذلك

 أمري الْجيش أنَّ فَيرى، إالَّ أنه قد تحصلُ حاالت يستكثر فيها السلَب
كَما ِفي ، ونقص من غنيمتهم، إعطَاَء السلَب مع كثرته فيه ضرر علَى الْمجاهدين

 الك األشجعيِف بن مو١(�حديث ع( ، عم باَء األدقد أس طَالبأو كَانَ الْم
 . فيستحق أن يمنع ذلك السلَب بسبب سوء أدبه، األمري

 ؟ ا هو السلَبم: ثانيا
وهو ، السلَب هو ما كَانَ يحمله الْمقتول أو يلبسه وقت القتل: والْجواب

سواء ، وما أشبه ذلك من ألمِة الْحرب، والسهام، والقَوس، والترس، كَالسيف
،  لباسوكذلك ما كَانَ البسا له من، كانت ِفي ذلك الزمن أو ِفي زمننا هذَا

 . وخوذَة، ودرع
 ؟ هل تلحق بالسلَب أم ال: واختلَفُوا ِفي الدابة

وقَالَ ، وقد ذَكَر هنا ابن الْملَقن أنَّ اإلمام أحمد لَم يجعل الدابةَ من السلَب
 . والدابةُ وما علَيها من آلتها من السلَب: ِفي مسائل الِْخرقي

                                                           

)١ (  اهواد والسري        رسلم ِفي كتاب الِْجهلَب القتيل    :  باب ، مرقم  ،  استحقاق القاتل س)١٧٥٣(،   اهوور 
،  )٢٧١٩( رقم ،إن رأى والفرسي اإلمام يمنع القاتل السلَب  ِف: باب، أبو داود ِفي كتاب الِْجهاد

 اهوحيحه ِفي كتاب السري       وران ِفي صائم وقسمتها     : باب ،  ابن حبن٤٨٤٢(رقم  ، الغ .( 
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  ، ثياب: وجملته أنَّ السلَب ما كَانَ القتيل البسا له من ": الْمغِني"وقَالَ ِفي 
 .  ذكرإلَخ ما . ..  وأسورة   ،  وتاج  ، ومغفر وبيضة    ، ودرع ،  ومنطقة   ، وقلنسوة   ، وعمامة  

فنقل عنه  ، واختلَفَت الروايةُ عن أحمد ِفي الدابة: أيضا" الْمغِني"وقَالَ ِفي 
 . وهو اختيار أِبي بكر؛ ألنَّ السلَب ما كَانَ علَى يديه، السلَبأنها لَيست من 

 :  والْمهم أنَّ عن أحمد روايتني ِفي الدابة●
 . أنها تدخل ِفي السلَب:  إحداها-
 ).٧٢ص(الْجزء الثالث عشر " الْمغِني. "أنها ال تدخل:  والرواية الثانية-

 :  ال يستحق السلَب إالَّ بشروط أربعةأنه: ثالثًا
أو ، أو صبيا، فَأما إن قَتلَ امرأة، أن يكُونَ الْمقتول من الْمقَاتلَة:  أحدها-

 . أو ضعيفًا مهينا ونحوهم ِممن ال يقَاتل؛ لَم يستحق سلَبه، شيخا فَانيا
فإن كَانَ مثخنا ، نعة غري مثخن بالِْجراحأن يكُونَ الْمقتول فيه م:  الثاِني-

 . بالِْجراح؛ فَلَيس لقاتله شيء من سلَبه
 . أن يقتلَه أو يثخنه حتى يكُونَ ِفي حكم الْمقتول:  الثالث-
؛ ألنه يحتمل أن -يخاطر بنفسه: أي-أن يغرر بنفسه ِفي قتله :  الرابع-

 . الًيكُونَ قَاتالً أو مقتو
 :  وقد ذَكَر ابن الْملَقِّن فوائد●
وتعلم العلم ِفي ، الْجلُوس عند أصحابه إليناسهم بالْحديث:  أحدها-

 . األسفار ووقت الْحاجة إلَى ذلك
بينما نحن  $: وِفي صحيح مسلم أنَّ ذلك كَاَن وقت التضحي؛ لقوله: قَالَ

جر اَءهى ِإذْ جحضتلٌ ن...#
)١(. 

                                                           

داود ِفي وأبو  ،  )١٧٥٤(رقم  ، استحقاق القاتل سلَب القَتيل      :  باب، مسلم ِفي كتاب الِْجهاد والسري        ) ١(
 ).٢٦٥٤(رقم ، ِفي الْجاسوس الْمستأمن: باب، كتاب الِْجهاد
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الضمري ِفي هذَا يعود إلَى . #فَجلَس ِعند أَصحاِبِه يتحدثُ$: قَولُه: وأقول
فَجلَس ِعند $:  وكَأنَّ الْمؤلِّف فهم من قوله،جال إلَى النِبي ، العني من الْمشركني

 . ولَيس كذلك، جأنَّ الضمري يعود إلَى النِبي . #أَصحاِبِه يتحدثُ
واإلجماع قَائم علَى ، األمر بطَلَب الْجاسوس الكَافر الْحرِبي وقتله:  ثانيها-

 . ذلك؛ ِلما ِفي ذلك من كَشٍف لعورات الْمسلمني
هل ينتقَض عهده إذا عِلم : واختلَف العلَماُء ِفي الْجاسوس الْمعاهد والذِّمي

سجسلمني ويقتلمنه التلَى الْم؟ س ع 
فَإنْ رأى اإلمام استرقاقه أرقه ويجوز ، يصري ناقضا للعهد بذلك: أحدها

 .قتله
:  قَالت الشافعيةُ، وبه قَالَ جمهور العلَماء، ال ينتقَض عهده بذلك: ثَانيهما

 . إالَّ أن يكُونَ قد شرطَ علَيهم انتقَاض العهد بذلك
وِفي كتاب ، هذَا هو الصحيح. إنَّ العهد ينتقض بذلك: إنَّ القَولَ: ولوأق

 .  باألمان ألهل الذِّمة ما يشهد لذلك�عمر بن الْخطَّاب 
وبعض ، وأبو حنيفَة، واألوزاعي، فَقَالَ الشافعي: أما الْجاسوس الْمسلم

وال ، زره اإلمام ِبما يراه من ضرٍب وحبس ونحوِهمايع: والْجمهور، الْمالكيةُ
 . يجتهد فيه اإلمام: وقَالَ مالك، يجوز قتله

 . وأنه ال يخمس، أنَّ القَاتلَ يستحق السلَب: ثَالثها ورابعها
،  ي عليه بهيؤخذ منه سؤال اإلمام عمن فَعلَ فعالً جميالً؛ ليثِن: خاِمسها

 . ويعطيه ما يستحقه
لَه سلَبه $: قَالَ: ابن األكوع: قَالَوا: جواز مجانسة الكَالم؛ لقوله: سادسها

عمكَلَّف. #أَجكُن فيه تي إذا لَم. 
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 فإنه ال، مبادرة الرعية إلَى امتثَال أَمِر إمامهم ما لَم يكُن معصية هللا: سابعها
 . طَاعةَ ِلمخلُوق ِفي معصية الْخالق

فيه جواز تنفيل جميع ما أخذته السرية؛ ألنَّ سلبه : قَالَ ابن الْملَقِّن: ثَامنها
وها غَنمملَة مقَالَ، كَانَ ج ظَر: ثُمه من نا ذَكَرلُو مخوال ي . 

فَانتدب ،  الْجيش بقتل الْجاسوسإنه يؤخذ من هذَا أنه إذا أمر قَائد: وأقول
، وكَانَ الذي قَتلَه واحد منهم؛ فَإنَّ السلَب ِلمن قَتلَ دونَ غريه، لذلك جماعةً
 . وباهللا التوفيق

 

 

 

 

J@J@J@J@J 
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]٤٢٤[ رمِن عِد اهللا ببع نولُ اهللا $:  قَالَب عسثَ رعةً ِإلَى جبِريس 
ونفَّلَنا ، فَبلَغت سهماننا اثْني عشر بِعيرا، فَأَصبنا ِإِبالً وغَنما، رجت ِفيهافَخ، نجٍد

 .# بِعيرا بِعيراجرسولُ اهللا 

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضا: مايرطَى للسعفلُ الْمالن. 
J اتدفرالْم : 

كُلُّ جيش لَم : جكَتبوا عن سرية النِبي عند أهل السري الذين : السرية
ما خرج فيها، والسرية علَى العموم هي جيش قَليلٌ :  والغزوة،جيخرج فيه النِبي 

اصض خرم اإلمام لغِسلُهريش الكبري، ية من الْجطعقتكُونُ مكُونُ ، وقد توقد ت
 . بينامرسلَة من اإلمام كَما 

،   الكُوفَةونجد ما بني جرش إلَى سواد       :  بقوله   " نجدا  " عرف الشارح     :  ِقبلَ نجدٍ   
ونجد كُلُّها من ، اليمن: وعن يسار الكَعبة، الِْحجاز: وحده ِمما يلي الْمغرب

 . أعمال اليمامة
 . جمع سهم: سهماننا

 . أصاب كُلُّ واحٍد من أفراد السرية اثني عشر بعريا: أي: ريااثْني عشر بِع
ولُ اهللا$: قَولُهسا رفَّلَننا : #ج وِجيعشِل اإلمام؛ تطَى من ِقبعا يم ونفيلُ هالت

 . علَى عمل عمله الْمجاهد
J اِليمى اإلجعنالْم: 

،  بعثَهم ِفي سرية إلَى نجدج أنَّ النِبي بيخِبر عبد اهللا بن عمر 
 . فَنالَ كُلُّ واحد منهم اثني عشر بعريا، فَأصابوا غَنائم كثرية من إبل وغَنم
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J ديثفقه الْح: 
 : السرايا تنقسم إلَى قسمني: أوالً

 . يرسلُها اإلمام لَغرٍض خاص: سرية مستقلَّة
ريةوسطَعقتيش الكبري: ة ممن الْج . 

، ما غَنموه فَهو لَهم، حكْمها حكْم الْجيش الْمستقل: السرية الْمستقلَّة: ثانيا
 . ويوزع الباقي علَى الغاِنمني، يؤخذ منه الْخمس

والباقي ،  الْخمسفَهذه تعطَى شيئًا بعد: أما السرية الْمقتطعة من الْجيش 
وقد ورد عن ، يكُونُ غَنيمة للجيش؛ ألنَّ الْجيش يكُونُ ردًءا للسرية وقُوة لَها

وينفِّل الثلث بعد ،  أنه كَانَ ينفِّلُ الربع بعد الْخمس ِفي بدء الغزوجالنِبي 
لَكُم الربع    : ويقُولُ لَهم  ، لسرية  فَإذَا كَانَ ِفي أول الغزو يرسل ا  ، الْخمس عند القُفُول   

،  األسفاروإذا كَانَ عند القُفُول والناس سائمني من الْحرب ومن       . بعد الْخمس  
 . ويحبون الرجوع إلَى أوطَاِنهم؛ ففي هذه الْحالَة ينفِّلُ الثلث بعد الْخمس

م أن ينفِّلَ الكُلَّ؛ هذا قَولٌ إنَّ لإلما: وعلَى هذَا فَإنَّ قَولَ من قَالَ: ثالثًا
عيفاِلح القتال، ضصحصيل منفيلَ للترغيب ِفي ت؛ ألنَّ التدرا وفِّل كَمنبل ي . 

يؤخذ من الْحديث دليلٌ علَى وجوب توزيع الغنيمة بني الغاِنمني؛ : رابعا
 . #افَبلَغت سهماننا اثْني عشر بِعري$: لقوله

 أخرى وأعيان  ، وثياب  ، وفضة، الغنيمة تجمع بكل ما فيها من ذَهبٍ    : خامسا
وال يجوز ألحد من الْجيش أن يغلَّ ، حتى الْخيط والْمخيط يجب أداؤها جميعا

 . شيئًا
رده إذا ثُم أتى به؛ فَالظَّاهر أنَّ اإلمام ي، من غَلَّ شيئًا من الغنيمة: سادسا

،  نهى عن الغلولجكَانَ شيئًا يِسريا؛ ألنه قد جاَء ِفي بعض األحاديث أنَّ النِبي 
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 وِفي ،جفَأبى أن يقبلَه منهم ، )١(فَجاَء بعضهم ِبخيط ومخيط، وأخبر بتحريِمِه
 . هذَا نظَر يحتاج إلَى تحرير

 ﴿  :خرج الْخمس الذي فَرضه اهللا ِفي قوله          بعد جمع الغنيمة ي      :  سابعا  
             

 . ثُم يقَسم األربعة األخماس علَى الغاِنمني.  اآلية]٤١:األنفال[ ﴾
:  أي-إذا كَانت هناك سرية اقتِطعت من الْجيش خمست غَنيمتها : ثامنا

، سواء كَانَ الربع أو الثلث، خرج ما نفَّلَهم اإلمامثُم ي، -يخرج منها الْخمس
 . فَيدخل ِفي الغنيمة الْمشتركَة بني الْجيش جميعا، ويبقَى ما بقي

مع أنَّ لَهم ، يكُونُ ما نفَّلَه اإلمام إلَى السرية الْمقتطعة خاصا ِبهم: تاسعا
 . الْجيشسهمانهم مع سائر 

 ترغيب  لإلمام أن ينفِّلَ من الْخمس أو من خمس الْخمس ما يكُون فيه               : عاشرا  
 .# بِعريا بِعرياجونفَّلَنا رسولُ اهللا $: وتحفيز ِلمن صنع شيئًا نافعا للجيش؛ لقوله

 ": االستذكار"ي قَالَ ابن الْملَقِّن ناقالً عن ابن عبد البر ِف: الْحادي عشر
 :  النفل علَى ثالثة أوجه●
فينفِّلهم من ، أن يريد اإلمام تفِضيلَ بعض الْجيش لقتاله وبالئه:  أَحدها-
 . واستحب بعضهم أن يكُونَ من خمس الْخمس، الْخمس

                                                           

داود  ورواه أبو    ، )١٨٣٣(رقم  ،  تحريم هدايا العمال      : باب ، رواه مسلم بنحوه  ِفي كتاب اإلمارة           ) ١(
ِفي : باب، وِفي كتاب الِْجهاد، )٣٥٨١(رقم ، ِفي هدايا العمال : باب، ِبمعناه ِفي كتاب األقضية

، )٢٨٥٠(الغلول، رقم : ، وابن ماجه ِفي كتاب الِْجهاد، باب )٢٦٩٤(ري بالْمال، رقم فداء األس 
، وانظر سلسلة األحاديث )٣٦٨٨(هبة الْمشاِع، رقم : والنسائي ِفي كتاب الِْهبة، باب

 ).٩٨٥(رقم ، الصحيحة
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،  الْمعسكَرا غَِنمت دونَفينفِّلها م، أن يبعثَ اإلمام سرية من العسكَر:  ثَانيها-
         تما غَنم سمخأن ي قهاءَ                ،  فَحا شمس ما بقي بعد الْخة مريعطي السي يزيد أو ال ، ثُم 

 . -علَيه الصالة والسالم-علَى الثلث؛ ألنه أقصى ما روي ِفي النفل عنه 
 . القَولُ األخري هو الصحيح: وأقول

وينفِّل  ، أن يحرض اإلمام أهل الْمعسكَر علَى القتال قبل لقَاء العدو     : ها ثَالثُ -
 . من شاَء منهم أو جِميعهم ِمما يفتح اهللا عليه الربع أو الثلث

 . وأجازه بعض السلَف، وكَره مالك هذَا ِلخبث النية لسببه: قَالَ
فال نمنع شيئًا أذن ،  قد أذن بذلك وهو الشارعجِبي إذا كَانَ الن: وأقول

وينوي العبد أنَّ ما أعطيه عونا له علَى طَاعة ، ولكن نوصي بإخالص النية هللا، فيه
 . واهللا تعالَى أعلم، وهو األصح فيما أرى، اهللا
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]٤٢٥[        رمِن عِد اهللا ببع نب ع  ،  ِن النع  اهللا    $:   قَالَ ج ِبي عمِإذَا ج    ِلنياَألو 
 . #هِذِه غَدرةُ فُالَِن بِن فُالٍَن: فَيقَالُ، واآلِخِرين يرفَع ِلكُلِّ غَاِدٍر ِلواٌء

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضدر: مم الغحرية، تامالقي ومقُوبته يائه وعزان جيوب. 
J اتدفرالْم : 

ردهد:  ِفي اللغةالغفَاء بالعالو مدقَال، عا: يرغَد ِدرغي رغَد ، ردغي روغَد
 . ولَم يِف ِبِه، غَدرا إذا خاس بالعهد

وكَانت ، وهي خرقَةٌ توضع ِفي خشبة طَويلَة، هو الراية: -بالْمد - واللِّواُء
 القتال بالسيوف والرماح الَِّتي كانت ِفي الزمن وِفي طريقة، ِفي الزمن السابق

:  Tقَالَ اهللا ، ويأووا إلَيه، كَانَ كُلُّ قَوٍم يجعلُونَ لَهم لواء لكي يعرفُوه، القَديم
  .]٢٤:الرحمن[ ﴾     ﴿

، احب الْجيشوالسود هي الراية العظيمة ال يمسكها إالَّ ص: قَالَ ابن الْملَقِّن
وأصل رفع اللِّواء الشهرة ، ويكُون الناس تبعا له، أو صاحب دعوة الْجيش

ولَما كَانَ الغادر قد اختفَى بغدره حتى وقَع عند ذلك؛ أظهر اهللا غَدر ، والعالمة
ِلكُلِّ غَاِدٍر  $: ات قولهوجاَء ِفي بعض الرواي، الغادر ِفي موقف القيامة ليشتِهر به

#ِلواٌء يوم الِْقيامِة يعرف ِبِه ِعند اسِتِه
ِفي دبره خلفه؛ ألنَّ الغدر كَانَ تصرف : أي. )١(

 . من دون علم الْمغدور به: أي، من الْخلف
                                                           

 ). ٥١٦٧، ٢١٥٣(وصحيح الْجامع الصغري ، )١٦٩٠(رقم ، سلسلة األحاديث الصحيحة) ١(
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J اِليمى اإلجعنالْم: 
عمله ِفي الْخفَاء ليضر ، علَى الغريوغدره به ضرر ، لَما كَانَ الغادر خائنا

 . بالْمغدور به؛ جعلَ اهللا للغادر لواء يعرف به أنه غَادر
J ديثفقه الْح: 

وأنه من أشد الْمحرمات ، يؤخذ من هذَا الْحديث تحريم الغدر: أوالً
 علَيهم بذلك بقوله ِفي سورة وأثنى، حرمة؛ وِلهذَا مدح اهللا الْموفني بالعهود

 . ]٢٠:الرعد[ ﴾      ﴿: الرعد
           ﴿: وذَم الغادرين بقوله

  .]٢٥:الرعد[ ﴾            
ولَما كَانَ الْحامل علَى الغدر غالبا هو حب الْمال واالستعالء قَالَ بعد 

                ﴿: ذلك
 . ]٢٦-٢٥:الرعد[ ﴾

ويعدونَ له من ، من الغدر ما ينطَوي علَيه أصحاب الِْحزبيات: ثانيا
كَما حصلَ من التفِجريات الَِّتي حصلَت ، الْخروج الْمفَاجئ علَى الدولَة الْمسلمة

م للدولَة بإعدادهم وخيانته، وإخافَتهم لآلمنني، عدة مرات" الرياض"ِفي 
وكذلك االغتياالت ، ومحاربتهم هللا ورسوله، وإخافتهم للشعب، للخروج علَيها

 . وقد كثرت ِفي زمننا هذَا
ينالُهم هذَا الوعيد؛  ،  وأصحابهTكُلُّ هذَا من الغدر الذي حرمه اهللا 

أحد حتى ظَهرت؛ ولذلك عوِقب الغادر ولَم يعلم ِبها ، ألنهم تخفوا بأعماِلهم
 . بنشر غَدرته علَى مسامع أهل الْموقف وأبصارهم
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 ": صيحة حق"وقُلْت ِفي هذَا الْمعنى ِفي 
 بصناٌء  يِلكُلِّ  غَاِدٍر ِلـو  بجشيِتِه واس  دِرِه ِعندِبغ 

 ذْكَريو هترقَـالُ ِذي  غَدي  ِهرتشِمـِه الَِّذي ِبـِه يِبإس 
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]٤٢٦[ هنعو � :$ ِبياِزي النغِض معِفي ب تِجدأَةً ورولَةًجأَنَّ امقْتم  ،
 ِبيالن كَراِنجفَأَنيبالصاِء وسلَ النقَت # . 

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضاء : مسلَ النانالنهي عن قَتبيوالص. 
J اتدفرالْم : 

 . هن اإلناث من بِني آدم: النساُء
 . هم الصغار دونَ الِْحنث: والصبيانُ
J اِليمى اإلجعنالْم: 

وقوله ِفي ،  قتل النساء والصبيان يدل علَى تحريم قَتلهمجإنكار النِبي 
#ما كَانت هِذه ِلتقَاِتلَ$: معنىبعض األحاديث الواردة ِفي هذَا الْ

تنبيه علَى علَّة  .  )١(
وإن كَانَ ِفي بعِضِهن شر ، النهي عن قتل النساء؛ ألنَّ الغالب فيهن عدم الْمقَاتلة

 . لكن الْحكم علِّق علَى األغلب، وشجاعة
J ديثفقه الْح: 

هل : لكن اختلَفُوا فيمن تقَاتل، تل النساءيؤخذ من الْحديث تحريم قَ: أوالً
لَتا إذا قَاتلهاح قَتب؟ ي 

فَإذَا قَاتلَت ، وهذَا هو األظهر، ومنع بعضهم ذلك، رأى بعضهم ذلك
                                                           

وابن ماجه ِفي كتاب ، )٢٦٦٩(رقم ، ِفي قتل النساء: باب، رواه أبو داود ِفي كتاب الِْجهاد) ١(
،  )١٦٠٨٨(وأحمد رقم  ، )٢٨٤٢(رقم ، الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان : باب، الِْجهاد

 .حسن صحيح: وقال األلباِني
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 . ينبغي أسرها وعدم قَتلها
،  الردة بأن تستتابوإن ارتدت قُِتلَت علَى ، إن قَتلَت قُِتلَت قصاصا: ثانيا

من بدلَ $ :جقَالَ رسولُ اهللا : فإن تابت وإالَّ قُِتلَت؛ لعموم حديث ابن عباس قَالَ
لُوهفَاقْت هِدين#

 . ويكُون هذَا خارجا عن عموم النهي عن قتل النساء. )١(
ن النساء والصبيان من غري وقُِتلَ أحد م، إن حصلَ بيات للمشركني: ثالثًا

 . قَصٍد؛ فإنه يرجى أالَّ عقُوبة ِفي ذلك
فَهل يقتلُونَ؟ هذَا ، إذا تترس العدو بالنساء والصبيان من الْمسلمني: رابعا
 . محل نظر
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 ).٨ص(ظر سبق تخريجه، ان) ١(
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  بن )٢( والزبير ،  بن عوفٍ )١( أَنَّ عبد الرحمنِ  $: � عن أَنِس بِن ماِلٍك    ]٤٢٧[
فَرخص لَهما ِفي قَِميِص ،  ِفي غَزاٍة لَهماجالْعواِم شكَيا الْقَملَ ِإلَى رسوِل اهللا 

 .#فَرأَيته علَيِهما، الْحِريِر

<|†�Ö] 

J        ديثوع الْحوضِبي     : مالن رخيصفع القَ      جترير لدِس الْحكةمل  ِفي لُبوالْح. 
J اتدفرالْم : 

، وأن يكُونَ بالواو، شكَيت: فَيقَال، يجوز أن يكُونَ بالياء: شكَيا وشكَوا
 .شكَوت: فَيقَال

 الرأس وقد تكُون ِفي   ، وهو دابة تكون ِفي مالبس اإلنسان           ،  معروف :  الْقَملُ   
 .  وتؤِذي من تكُون فيه، فَتتكَاثر

 .ِفي غَزوة: أي:  غَزاٍةِفي
 . #فَرخص لَهما ِفي قَِميِص الْحِريِر ورأَيته علَيِهما$
J اِليمى اإلجعنالْم: 

، من يسِر الدين اإلسالمي أنه يرخص ِفي الشيء الْمحرم لعلة توِجب الترخيص
 ارعالش صخجوقد رمحرير؛  للزبري وعبد الرِص الْحِس قُمفَع ن ِفي لُبدلكونه ي
 . وكذلك فيه دواء للحكَّة   ،  فيه من الطبيعة الْمنافية لذلك    �القَمل ِبما جعلَ اهللا   

                                                           

ومناقبه ، أسلم قَديما، هو أحد العشرة الْمشهود لَهم بالْجنة: عبد الرحمن بن عوف الزهري) ١(
 .)النجمي). (٣٩٧٣(التقريب ترجمة رقم ، وقيل غري ذلك، مات سنة اثنتني وثالثني، شهرية

 أبو عبد اهللا القُرشي األسدي أحد العشرة الْمشهود لَهم          :الزبري بن العوام بن خويلَد بن عبد العزى               ) ٢(
 ).النجمي). (٢٠٠٣(التقريب ، قُِتلَ سنة ست وثالثني بعد منصرفَه من موقعة الْجمل، بالْجنة
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J ديثفقه الْح: 
، يؤخذ من الْحديث جواز لُبِس الْحرير لدفع القَمل أو لدفع الْحكَّة: أوالً

ألطباء أنَّ لُبس الْحرير ينفَع فيه فيخففه أو يزيله من ويلتحق بذلك ما وصف ا
 . األمراض الِْجلدية

الْمقتضية بل الرخصة عند وجود العلَّة   ،  أنَّ الرخصةَ ال تتوقَّف علَى الغزو    : ثانيا 
 . وباهللا التوفيق، لذلك
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كَانت أَموالُ بِني النِضِري ِمما أَفَاَء $: الَ قَ� عن عمر بِن الْخطَّاِب ]٤٢٨[
وكَانت ،  ِمما لَم يوِجف الْمسِلمونَ علَيِه ِبخيٍل والَ ِركَاٍبجاهللا علَى رسوِلِه 

ما بِقي ثُم يجعلُ ، فَكَانَ رسولُ اهللا يعِزلُ نفَقَةَ أَهِلِه سنةً،  خاِلصةًجِلرسوِل اهللا 
 .#Tِفي الْكُراِع والسالَِح عدةً ِفي سِبيِل اهللا 

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضكم الفَيء: مح. 
J اتدفرالْم : 

الصالة علَيهما   -قَبيلَة من اليهود ينتسبونَ إلَى هارونَ أخي موسى               : بِني النِضريِ   
 ما يحصل بني الضرات؛ جواج النِبي ولَما حصلَ بني بعض أز، -والسالم

 : قُلِْتأَالَ$ :جفَقَالَ لَها رسولُ اهللا ، افتخرت إحداهن علَى صفية بنت حيي
# وعمي موسى    ، وأَِبي هارونُ    ، وزوِجي محمد   ، فَكَيف تكُوناِن خيرا ِمني     

 هذَا الْحديث   .  )١(
فعمن حديث أنس لك، فيه ض اهدزء ، �ن له شأن أمليته ِفي الْج قبوقد س

 . لوأنَّ الْمفتخرةَ هي حفْصة ، الرابع
غَدِرِهم  وقصة ، كَانَ رئيس بِني النضري حيي بن أخطب والد صفية بنت حيي       

عينهم ِفي ِدية حني ذَهب يست،  ثابتةٌ مشهورةٌجبالعهد الذي بينهم وبني النِبي 
وأرسلوا من يسقط ، فَهموا بقتله، الرجلني اللَّذَين قَتلَهما عمرو بن أمية الضمري

                                                           

)١ (روالترمذي ِفي كتاب الْاه مِبي  فضل أزواج : باب،اقبنرقم ،جالن )٣٨٩٢(،ور واه 
انظر ، عيف إسناده ض:-ه اهللامِحر-ي  األلباِنالَ قَ،)٦٧٩٠(كه برقم درست ِفي ماكمحالْ

 ).٤٩٦٣(الضعيفَة رقم 
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،  بواسطَة الوحيTفأخربه اهللا ،  من فوق-وهو الذي يطْحنونَ علَيه-عليه رحا 
 . وذَهب إلَى الْمدينة، وخرج من بينهم كأنه يريد قَضاء حاجة

فَوجدوا رجالً قادما ،  ما طَالَ الْجلُوس علَى أصحابه خرجوا يبحثُونَ عنهولَ
 .  داخالً الْمدينةجفَسألوه فَأخبرهم أنه وجد النِبي ، من الْمدينة

 جفَصالَحهم رسولُ اهللا ، فألقى اهللا ِفي قُلُوِبهم الرعب، ثُم غَزاهم بعد ذلك
لَت اإلبل غري اللئمة عما حم مرب: أي-لَى أنَّ لَهة الْحدفَيئًا ، -غري ع تفَكَان

      ﴿:  وأنزل اهللا ِفي ذلك سورة الْحشر وفيها،جلرسول اهللا 
                 

 . )١(اآلية والَِّتي بعدها. ]٦:الْحشر[ ﴾  
ووعدهم أنه  ،  هو الْمحرض لبِني قُريظَة علَى الغدِروبعد ذلك كَانَ حيي

مهِصريم هصريكُون مجيء ، ية عند مامسنة الْخيظَةَ ِفي السنو قُرت بردفَغ
فَغزاهم ،  بغزو بِني قُريظَةَجفَلَما ارتحلَت األحزاب أمر النِبي ، األحزاب

فَحكَم فيهم ، ثُم نزلوا علَى حكم سعد بن معاذ، عشرين يوماوحاصرهم بضعة و
مقَاتلَتهلَ مقْتاريهم، أن تى ذَربسم، وأن توالُهأَم منغِبي ، وأن تجفَقَالَ الن :$ لَقَد

 . أخطب ومعهم حيي بنفقُِتلَت مقَاتلتهم . #حكَمت ِفيِهم ِبحكِْم اهللا ِمن فَوِق سبِع سمواٍت
وكانت ، وغَنم أرض خيرب،  أهل خيربجوِفي السنة السابعة غَزا النِبي 

 .صفية بنت حيي ِفي السبي فَأعتقَها وتزوجها
   افجيء      :  اِإلياس        ، هو اإلسراع ِفي الشِرع النسرب ياف  فنفي  ،  وعند الْحجاإلي

                                                           

            ﴿: اآلية الَِّتي بعدها هي قوله تعالَى) ١(
                
 .]٧:الْحشر[  ﴾        
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فَجعلَها ، يدل أنها جاءت للمسلمني من غري كَد وال تعٍبعن أموال بِني النضري 
ثُم يجعل ما بقي ِفي الكُراع ،  فَكَانَ يعزل منها نفَقَة أهله سنة،جاهللا لرسوله 

 . والسالح عدة ِفي سبيل اهللا
 . ي سبيل اهللالْخيل واإلبل الَِّتي يحمل علَيها ِف: والْمراد ِبالكُراِع

J اِليمى اإلجعنالْم: 
، ولكنهم غَدروا بالعهد،  الْمدينة عقَد عهدا مع اليهودجلَما قَدم النِبي 

وكانت ديارهم ، وقَتلَ من قَتلَ،  فَنفَى من نفَى،جفَسلَّطَ اهللا علَيهم رسولَه 
وله الْحكم ِفي ، وإليه الْمصري، حان من بيده األمورفسب، وأموالُهم فَيئًا هللا ورسوله

 .األولَى واألخرى
J ديثفقه الْح: 
 :  يؤخذ من هذَا الْحديث●

وباألخص ،  حيث أعزه وأداله علَى جميع مناوئيه         جما أكرم اهللا به نبيه       :  أوالً
ثُ ظَهر الغدر منهم قبيلة تلو حي، اليهود الذين كَانوا مساكنني له بالْمدينة

 . جفَكَانت لنبيه ، وأغنم اهللا نبيه ديارهم وأموالَهم، األخرى
يضع تلك األموال ، أنَّ حكم أموال الفيء كانت خاصة به ِفي حياته: ثانيا

ع ما بِقي ِفي الْخيل ويض، فَكَانَ يعزل نفَقَة أهله سنة، حيثُ أراه اهللا من الْمصاِلح
 . �كَما قَالَ أمري الْمؤمنني عمر ، والكُراع

           ﴿: Tقَالَ اهللا : ثالثًا
 . ]٧:الْحشر[ ﴾           

أما بعد موته ،  يتصرف فيها ِفي حياته-صلَوات اهللا وسالمه علَيه-فَكَانَ 
وهو . جميعه للمصاِلح وال يخمس: فقيل، هلُ العلم ِفي مصارف الفيءاختلَف أ
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وهم األجناد ، إنَّ األخماس األربعة للمرتزقَة: وقيل، وأحمد، قول أِبي حنيفَة
، وبِني هاشم، وخمس الْخمس ِلمصاِلح الْمسلمني، الْمرصدونَ للجهاد

، وهذَا مذهب الشافعي، وابن السبيل، اكنيوالْمس، واليتامى، والْمطلب
افعيالقول بتخميسه من أفراد الش دى عس حتمخلَى أالَّ يمن ’ا. واألكثرون ع 

 .البن الْملَقِّن" اإلعالم"كتاب 
وأنَّ ذلك غري ، يؤخذ منه جواز االدخار للنفس والعيال قُوت سنة: رابعا
 . التوكلقَادح ِفي

وصرفًا ومنعا؛ ، يؤخذ منه مراقبة اهللا تعالَى ِفي األموال أَخذًا وعطَاًء: خامسا
 . واهللا سبحانه سائلهم عنها، ألنها مسئُولية ِفي أيدي العباد

 . والتوسعة علَيهم، البداَءة باإلنفاق علَى العيال: سادسا
وهذَا ِمما يخاطب به والة ، ألمة واالستعداد بالسالحإعداد ال: سابعا

          ﴿: األمور؛ امتثاالً لقوله تعالَى
 .]٦٠:األنفال[ ﴾    

 . وأنَّ ذلك ال يناِفي التوكُّل، االستعداد للغزو ِبما يلزم له من العدة: ثامنا
بعض من حِكي عنه أنه كَانَ إذا خرج ال يعلِّق خالفًا ل: قَالَ ابن الْملَقِّن

 . ويرى أن إعالقه ليس من التوكُّل، ماَءه
 . ويرى أنَّ حملَه ليس من التوكُّل، أنه ال يحملُ ماًء: معنى ذلك

 به علَى هذا ِفي رد هذَا الزعم الذي جاَء به بعض الصوفية ِمما يرد أقول: تاسعا
ومنها أنه كَانَ يتجهز هو ،  كَانَ يدِخر قُوت أهله سنةًجإنَّ النِبي : الزعم

ويأخذُونَ األزواد الَِّتي تغنيهم ِفي غَزوِهم حتى أنه لَما نفَدت ، وأصحابه للغزو
 ثالثني ألفًا؛ فَأشار بعضهم والقوم كَثريونَ يبلغونَ، أزواد القَوم ِفي غَزوة تبوك
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،  فَأشار عليه أن تجمع له أزواد القوم،ج إلَى النِبي �ثُم جاَء عمر ، بنحر اإلبل
 جففعل؛ فَبارك اهللا لَهم بدعوة النِبي ، ثُم يأخذُونَ منها، وأن يدعو فيها بالبركَة

 . حتى ملَئوا أوعيتهم
ويجعلُ كُلُّ ، ويتِخذُونَ الدرق،  وأصحابه يلبسونَ الدروعج النِبي وكَانَ

وما هذَا إالَّ من ، وكل ذلك ال يناِفي التوكل، واحد منهم علَى رأسه الِْمغفَر
 ، اذَوا كَ الُ قَاٍموقْ أَالُا بم$:  علَى الْمغالني ِفي قولهجوقد رد النِبي ، رعونة الصوفية

ِكلَوي أُنِلصأَي ونام،أَ وصومِطفْأُ ور،أَ وتزوجالن فَ،اَءس منِغ ربع نس لَي فَِتنيِمس ين#.  
 .وباهللا التوفيق، وتبا ِلمن يخالف سنته، فَصلَوات اهللا وسالمه عليه

 

 

 

 

J@J@J@J@J 
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 ما ضمر ِمن جأَجرى النِبي $:  قَالَب بِن عمر  عن عبِد اهللا]٤٢٩[
 . #وأَجرى ما لَم يضمر ِمن الثَِّنيِة ِإلَى مسِجِد بِني زريٍق، الْحفْياِء ِإلَى ثَِنيِة الوداِع

رمع نى : قَالَ ابرأَج نِفيم تكُنو 

وِمن ثَِنيِة ، اِء إلَى ثَِنيِة الْوداِع خمسةُ أَمياٍل أَو سبعةٌِمن الْحفْي: قَالَ سفْيانُ
 . الْوداِع إلَى مسِجِد بِني زريٍق ميلٌ

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضيل: مقَة بني الْخابسالْم كمح. 
J اتدفرالْم : 

 . سابق: معنى أَجرى
را أضمضمري : مالت       نمسى يا حتومس أربعني يالفَر ِلفعأن ي ومن  فَإذَا ،  هس

وهو ما ، ويوضع علَيه جلّ، وإذا قَربت الْمسابقَة يدخل ِفي بيت، قلل له قوته
فَإذَا ، ويغلَق علَيه ِفي البيت حتى يعرق ، يوضع تحت السرج من األشياء الَِّتي تقيه

و جرخهملَح فق خرمن الع فر، جمضا أكثر من غري الْمريى جروج . 
اِء$: قَولُهفْيالْح وضع: #ِمناء مفيالْح . 

؛ ألنَّ "ثَنية الوداع"وسميت ، الثَّنية هي الطَّريق ِفي الْجبل: إلَى ثَِنيِة الوداِع
 . ويودعونه من عندها، مع الْمسافر إلَيهاأهل الْمدينة كَانوا يخرجون 

 . ال إضافَة ملك، إضافَةُ تخصيص وتمييز: مسِجِد بِني زريٍق
J اِليمى اإلجعنالْم: 

 رماهللا بن ع عبد خِبرولَ اهللا بيسيلج أنَّ ربني الْخ قابلَ ،  سعوج
دة أبعرمضيل الْمالْخ درأممضت يل الَِّتي لَمة ،  من الْخاء إلَى ثَنيفيمن الْح روقد قُد
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وبستة أو سبعة ِفي حديث ، الوداع ِبخمسة أميال أو ستة ِفي حديث سفيانَ
 .واحداأما ما لَم يضمر فَجعل غَايتها ميالً ، والكُلُّ سائغٌ ِفي التقدير، موسى بن عقبةَ
J ديثفقه الْح: 

قَالَ الْحافظُ ابن حجر ، يؤخذ من الْحديث جواز الْمسابقَة بني الْخيل: أوالً
:   الْخطيبطَبعة محب الدين  ،  ) ٧٢ص/  ٦ج"  ( فتح الباري   "ِفي شرح الْحديث من    

 الْمحمودة ياضة بل من الر ،  وأنه لَيس من العبث     ، وِفي الْحديث مشروعية الْمسابقَة     
 . واالنتفاع ِبها عند الْحاجة، الْموصلة إلَى تحصيل الْمقَاصد ِفي الغزو

 دائرةٌ بني االستحباب -الْمسابقة: أي-أما من ناحية الْحكم فهي : ثانيا
 .واإلباحة

اء كَانت علَى سو، وقد أجمع العلَماُء علَى جواز الْمسابقَة بغري عوض: ثالثًا
ابوا من الدِرهيل أو غَيلَى األقدام، الْخام، وعهامي بالسروكَذَا الت . 

 . فيه جواز التضمري للخيل من أجل الْمسابقَة: رابعا
 . فيه مشروعية اإلعالن باالبتداء واالنتهاء: خامسا
 . ضمرة يكُونُ أمدها أبعدالْمشروع أنَّ الْخيل الْم: سادسا

، بشرط أن يكُونَ من غري الْمتسابقني، واتفَقُوا علَى جواز الْمسابقَة بعوض: سابعا
،  من بيت مال الْمسلمني-وهي الْجائزة الَِّتي يأخذُها السابق-أن يكُونَ السبق : يعِني

وجوز الْجمهور أن يكُونَ من أحد الْجانبني ، رسكاإلمام حيثُ ال يكُون مع اإلمام فَ
 بشرط أالَّ يخرج من عنده ،)١(وكَذَا إذا كَانَ معهما ثالث محلل، من الْمتسابقني

                                                           

)١ (دحلل أن يباق بدون مالالْملَ واحد ِفي السبق، خأخذ الس قبم شيئًا، فإذا سقَدي أنه لَم عم ،
، وتركها أو عدم األخذ ِبها هو األولَى ِفي نظَري، إالَّ أنَّ هذه الفقرة ال أعلم علَيها دليالً

 ).النجمي(، وباهللا التوفيق
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 . شيئًا؛ ليخرج العقد عن صورة القمار
الفرسني د إرسال ال مجر، يشترط ِفي الْمسابقَة بالْخيل كَونها مركُوبة  : ثامنا 

 .من غري راكب
 ،ال تجوز الْمسابقَة علَى عوض إالَّ ِفي الثالثة الَِّتي نص علَيها الْحديثُ: تاسعا

الَ $: جقَالَ رسولُ اهللا :  كَما ِفي حديث أِبي هريرةَ قَالَجوهو قول رسول اهللا 
فِإالَّ ِفي خ قباِفٍر، سِفي ح أَو ،ٍلأَوصن #

)١(. 
فيه جواز معاملَة البهائم عند الْحاجة ِبما يكُون تعذيبا لَها ِفي غري : عاشرا

 . الْحاجة كاإلجاعة واإلجراء
وجعل جوائزها ، مشروعية تفضيل الْخيل الْمضمرة ِفي الغاية: الْحادي عشر

 غَاير بني منزلة ج الْخلق منازلَهم؛ ألنه وفيه تنزيلُ: وعبارة الْحافظ، أكثر
 . الْمضمر وغري الْمضمر

يؤخذ من هذَا أنَّ الْمسابقَة علَى عوض ال تجوز ِفي غري : الثاِني عشر
أما الْمسابقَة بغري ، ومن هنا نأخذُ منع العوض ِفي الْمسابقَات الرياضية، الثالثة

مقَدا تةٌ ِفي أشياء كثرية كَمائزوباهللا التوفيق، عوض فهي ج . 
والْمسابقَة ، إنه يجوز إعطاء الْجوائز ِلِحفظ القُرآن: وربما يقَالُ: ملحوظة

 . وباهللا التوفيق، ِلِحفْظ الْمتون وما أشبه ذلك؛ ليكون حافزا علَى العلم
J@J@J@J@J 

                                                           

والترمذي ِفي كتاب ، )٢٥٧٤(رقم ، ِفي السبق: باب، رواه أبو داود ِفي كتاب الِْجهاد) ١(
: باب، والنسائي ِفي كتاب الْخيل، )١٧٠٠(رقم ، ما جاَء ِفي الرهان والسبق: باب، الِْجهاد

السبق والرهان، : وابن ماجه ِفي كتاب الِْجهاد، باب، )٣٥٨٩، ٣٥٨٦(رقم ، ِفي السبق
 .، وصححه األلباِني)٢٨٧٨(رقم 



  > �������م�������א�
٣١٤ 

]٤٣٠[ نع  رمِن عِد اهللا ببقَالَبع  :$ ِبيلَى النع تِرضٍد جعأُح موي 
وعِرضت علَيِه يوم الْخندِق وأَنا ابن خمس ، وأَنا ابن أَربع عشرةَ سنةً؛ فَلَم يِجزِني

 . #عشرةَ فَأَجازِني

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضم : ناالسالغالم بر به الغبعتالذي ي. 
J اتدفرالْم : 

   تِرضِبي       :  أي : عِني النضعرزو      جاستِفي الغ اغبٍد؛        ،   وأنا رِني يوم أحِجزي فَلَم
 . عشرةَوأجازِني يوم الْخندق ألني أكملْت خمس          ،  ألني لَم أكمل خمس عشرةَ     

J اِليمى اإلجعنالْم: 
وبني من يعتبر من ، أنَّ كَمالَ خمس عشرةَ فَاصلٌ بني من يعد ِفي الِعياِل

 . الرجال الْمطيقني للقتال
J ديثفقه الْح: 
 :  يؤخذ منه●

 . مشروعية استعراض اإلمام للجيش: أوالً
 . يؤخذ منه استبعاد من لَم يكُن مطيقًا: ثانيا
،   والنساءيؤخذ منه أنَّ الْخامسةَ عشرة هي بدء التكليف ِفي حق الرجال            : ا ثالثً 

حاألص وذَا هافعي، وهالش بد ، وإلَى ذلك ذَهمأي-وأح : نأنَّ البلوغ بالس
  .وابن وهب، وحكَاه ابن الْملَقِّن عن األوزاعي، -يحدد بكَمال الْخامسة عشرة

وقول آخر أنه يكُونُ  ، وقد ذَهب مالك إلَى أنَّ البلوغَ يكُونُ بسبع عشرة
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 . وهو الْمشهور عند الْمالكية: قَالَ ابن الْملَقِّن، بثَمان عشرة
وسبع ، بثَمان عشرة للغالم: فَقَالَ، وفَرق أبو حنيفَة بني الغالم والْجارية

 . عشرة للجارية
وقد ، فيعرف ِفي الْجارية بالْحبل والْحيض، والبلوغ يعرف بأمور: رابعا

 . #ِإذَا بلَغِت الْجاِريةُ ِتسع ِسِنني؛ فَِهي امرأَةٌ$: لقَالَت عائشةُ 
ما يكُون عالمة للذَّكَر واألنثى وهو نبات الشعر الْخِشن حول : خامسا

 ِفي الْمراهقني من بِني قُريظَة حني حكَم جوهذه العالمة استعملَها النِبي ، الفَرج
فَمن وِجد ،  بالكشف عن الْمراهقنيجفَأمر النِبي ، سعد بن معاذ بقتل مقَاتلَتهم

لَهقَت تمنهم أنب ،كَهرت نِبتي لَم ِجدو نوم ،ليلٌ عذَا دعر وِفي هالش اتبلَى أنَّ ن
 . الْخِشن حولَ الفَرج من عالمات البلوغ

سواء كَانَ ، وهناك عالمة أخرى وهي االحتالم وخروج الْمِني من القُبل
 . ذَكَرا أو أنثى
، إما كَمال خمس عشرة: تبين من هذَا أنَّ عالمات البلوغ ثالث: سادسا
وتزيد الْمرأة علَى ذلك ، أو نبات الشعر الْخِشن حولَ الفَرج، أو االحتالم

 .  بالْحيض والْحمل
 افعيه اهللا-وقد قَالَ الشِحمة: -رت جدارن صمأةً ِفي اليامر دجو هوهي  ، إن
 . ابنة إحدى وعشرين سنة

وأنَّ ، ووضعت بنتا، شرةفَحملَت ِفي العا، أنها بلَغت لتسع: وتقرير ذلك
وكانت بعد العاشرة أُما ، وحملَت ِفي العاشرة من عمرها، ابنتها بلَغت لتسع

 . وأمها جدة
يترتب علَى هذَا أنَّ من كَانَ ابن خمس عشرةَ سنة يكُونُ له سهم : سابعا
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، فَإن تاب وإالَّ قُِتلَ، ك الصالة بعد خمس عشرةَ استِتيبوأنَّ من تر، ِفي الْمقَاتلة
ِإذَا بلَغِت $وأنَّ الْمرأة تؤمر بالِْحجاب فيما يظهر من بعد التسع؛ لقول عائشة 

إنه وجد جدةً وهي بنت : أو لقول الشافعي. #الْجاِريةُ ِتسع ِسِنني؛ فَِهي امرأَةٌ
 .وباهللا التوفيق، شرين سنةإحدى وع
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]٤٣١[ رمِن عِد اهللا ببع نب ع :$ ِبيفِْلجأَنَّ النِفي الن مِس :  قَسِللْفَر
 . #وِللراِجِل سهما، سهميِن

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضس : مل والفَرجم للرقْسا يم. 
J اتدفرالْم : 

     ﴿: وقد جاَء ِفي كتاب اهللا،  الْمراد به الغنيمة:النفْلُ
 . ]١:األنفال[ ﴾  

ِن$: قَولُهيمهِس سونَ فَارِسِه: أي: #ِللْفَرد ،هكبرالذي ي هاحبص ووذلك ، وه
، همني سجونفْعه ِفي الْحرب أكثر؛ لذلك قَسم له النِبي ، أنَّ كُلْفَةَ الفَرس كثرية
 .ولصاحبه سهما واحدا

ا$: قَولُهمهاِجِل سِللراشي: #واجل الْمبالر ادرالْم ، لَه مقْسس يله فَر نوكُل م
 . سهم له، وسهمان لفرسه: ولفَرِسِه ثالثة أسهم

J اِليمى اإلجعنالْم: 
 رماهللا بن ع دبع ِبرخِبي �يِفج أنَّ الن مفل قَسني: ي النهمِس سللفَر ،

وللرجل سهما؛ ذلك بأنَّ غناء الفرس ِفي الْحرب أكثر من غناء الرجل وحده 
 ﴿: Tوقد أشار إلَى ذلك القُرآنُ الكَريم؛ حيثُ يقُولُ اهللا ، بدون فَرس

، ِفي هذَا تنويه بالْخيل. ]٥-٣:العاديات[ ﴾        
 . ة إلَى غنائها ِفي الْحربوإشار
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 ِبيِة$: جوقد قَالَ النامِم الِْقيوِإلَى ي ريا الْخاِصيهولُ ِفي نيالْخ#
)١( . 

J ديثفقه الْح: 
يؤخذ من هذَا الْحديث أنَّ القسم ِفي الغنائم يكُونُ للراجل سهم : أوالً

وسهمان ، سهم له: قُِسم له ثالثة أسهمفَمن كَانَ فَارسا ، وللفَرس سهمان
 . وإلَى ذلك ذَهب الْجمهور، ومن كَانَ راجالً قُِسم له سهم واحد، لفَرسه

فَقَالَ ، اختلَف العلَماُء ِفي سهم الفَارس والراجل من الغنيمة: قَالَ ابن الْملقِّن
ورمهالْج :احدو مهل سجكُونُ للرب : وللفارس ثالثة أسهم، يبان بسمهس

 . وسهم بسبِب نفسه، فَرِسه
وعمر بن ، وابن سريين، والْحسن، ومجاهد، ابن عباس: وِممن قَالَ هذَا

، والشافعي وأبو يوسف، والليثُ، والثوري، واألوزاعي، ومالك، عبد العزيز
 دمحد بن: أي-وممحنمسالْح - ،دموأح ،اقيد، وإسحبرير، وأبو عج وابن ،
 . وآخرون

وحِكي عنه  ، وسهم لفَرسه، سهم له: للفَارس سهماِن فَقَط: وقَالَ أبو حنيفَة
 . ال أُفَضلُ بهيمة علَى مسلم: أنه قَالَ

دذَا أحقُلْ بقوله هي ذَا ، ولَمور همهةُ الْججلَى روايةوحديث عالكتابالْح  . 
                                                           

الْخيل معقود بنواصيخا الْخري إلَى يوم القيامة، رقم : البخاري ِفي كتاب الِْجهاد والسري، باب) ١(
آية، فأراهم @جسؤال الْمشركني أن يريهم النِبي : ، وِفي كتاب الْمناقب، باب)٢٨٤٩(

 إلَى الْخيل ِفي نواصيها الْخري: ، ومسلم ِفي كتاب اإلمارة، باب)٣٦٤٤(انشقاق القمر، رقم 
: باب، سنن ابن ماجه ِفي كتاب الِْجهاد، )٤٨١٦(، وأحمد رقم )١٨٧١(يوم القيامة رقم 

: باب، ورواه النسائي ِفي كتاب الْخيل، )٢٧٨٨، ٢٧٨٧(ارتباط الْخيل ِفي سبيل اهللا، رقم 
 ).٣٥٧٣(رقم ، فتل ناصية الفَرس
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ق: قُلْتور هو الْحمهنيفَة، وقول الْجا قول أِبي حلَى  : أمة عهيملُ بال أفَض
ولكن ِلمئونِتها ، وال يلزم من إعطَائها سهمني التفضيل لَها، فَقَولٌ مردود. مسلم

 . وباهللا التوفيق، وكُلفَتها وغنائها
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]٤٣٢[ هنعولَ اهللا $: � وسجأَنَّ ر ثُ ِمنعبي نم ضعفِّلُ بنكَانَ ي 
 . #السرايا َألنفُِسِهم خاصةً ِسوى ِقسِم عامِة الْجيِش

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضيش: مة من الْجطَعقتايا الْمرفل للسة النقَضي . 
J اتدفرالْم : 

،  -يشمل اسم الغنيمة: أي-تقَدم الكَالم علَى النفل إالَّ أنه يشمل هذَا 
 . ويشملُ ما أعطَاه قائد الْجيش تشِجيعا ِلمن عِملَ عمالً غَامر بنفسه فيه

ا$: قَولُهايرالس ثُ ِمنعبي نم ضعيش: #ببالْج بذهذلك ألنه كَانَ يامالع  ،
فَينتدب عددا يرسلهم ِفي ، فَإذَا وصلَ إلَى مكَان يكُونُ هو الْمقصود بعثَ السرايا

وهكَذَا ِفي ، وينتدب عددا ويرسلُهم ِفي جهة اليسار مثَالً، جهة اليمني مثَالً
 . وإما أن يرِسلَهم بدوِن تسمية، إما أن يسمي لَهم أماكن خاصة، الِْجهات األربع

يذهبونَ إلَى مكَان  ، هي الِقطعةُ من الْجيش يكُونُ عددهم قليالً: والسِريةُ
 : ج وِفي سرية الرسول، ما

  .جهي الَِّتي لَم يذْهب فيها الرسول : السرية
 . ما ذَهب فيها: والغزوةُ

خير الصحابِة أَربعةٌ،          $:   قَالَ جعن النِبي    ، ي الْحديث عن ابن عباس      وقد جاَء فِ 
                            أَلْفًا ِمن رشا عاثْن لَبغي لَنةُ آالٍَف، وعبوش أَريالْج ريخِمائٍَة، وعبا أَرايرالس ريخِقلٍَّةو #

)١( . 
                                                           

ما جاَء : باب، والترمذي ِفي كتاب السري، )٢٦١١(رقم ب، رواه أبو داود ِفي كتاب الِْجهاد) ١(
، وصحيح )٩٨٦(وِفي الصحيحة برقم ، )٢٦٨٢(وأحمد رقم ، )١٥٥٥(رقم ، ِفي السرايا

= 
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J اِليمى اإلجعنالْم: 
دبع ِبرخي رمولَ اهللا ب اهللا بن عسثُ ج أنَّ ربعي نم ضعكَانَ ينفل ب 

يعطيهم ِنسبةً ِمما غَنموا خاصة ِبِهم دون سائر : أي، ِفي السرايا ألنفسهم خاصة
 . الْجيش؛ وذلك تشجيعا وحفزا لَهم علَى الِْجهاد

J ديثفقه الْح: 
حني ،  تنفيل قَائد الْجيش للسرايا الذين يبعثهميؤخذ من الْحديث جواز

،  الْخمسوما غَِنموه منها أخرج منه، ينتدبهم من الْجيش ليرِسلَهم إلَى أماكن يغزونها
 . ثُم يوزع الباقي علَى عامة الْجيش وأصحاب السرية منهم، ثُم يخرج منه النفل

ثُم بعد أن يأخذَ ، أن يأِتي الْجيش إلَى مكَاٍن ما يتمركَز فيه: لكوِمثالُ ذ
وينتدب ، األخبار عن الِْجهات الَِّتي حولَه يرسل سرايا يقتطعها من عامة الْجيش

فَاقتلوا ِفي      ، يقُولُ لَهم اذهبوا إلَى مكَان كَذَا           ،  مثَالً خمسني رجالً أو ستني أو ثَمانني           
 .  الْخمسأو الثلث بعد   ، وما غَِنمتم فَلَكُم منه الربع بعد الْخمس              ، الْمشركني وأثخنوا     

والثلث ِفي الرجعة؛ ألنَّ ،  كَانَ ينفل الربع ِفي البداَءةجوغَالبا أنَّ النِبي 
نُ متعبا؛ فلذلك ينفلهم الثلث بعد             وِفي الرجعة يكُو   ، الْجيش ِفي البداَءة يكُونُ نشيطًا           

 .  البداءةوينفلهم الربع بعد الْخمس إذا كَانوا ِفي          ،  الْخمس إذا كَانوا ِفي الرجعة      
عن حبيب بن ، ما روى أبو داود من طريق زياد بن جارية: دليل ذلك

رواه . #والثُّلُثَ ِفي الرجعِة، بداَءِة نفَّلَ الربع ِفي الْجشِهدت النِبي $: مسلَمةَ قَالَ
 حبيب  ورِوي ِفي حديث  : قَالَ ، ) ٢٨٥٣(وابن ماجه برقم     ، ) ٢٧٥٠(أبو داود برقم  

                                                           

= 

، لكن قد تراجع األلباِني عن تصحيح هذا الْحديث وضعفه ِفي ضعيف )٣٢٧٨(الْجامع رقم 
 ).١٨١٤(الترغيب والترهيب رقم 
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 .  كَانَ ينفِّل بعد إخراج الْخمس-علَيه الصالة والسالم-هذَا أنه 
 . وعند الرجعة بالثلث، ربعإنَّ التنفيلَ يكُونُ ِفي البداَءة بال: قُلنا: ثانيا
بعد أن يخِرج خمس : أي-أنَّ هذَا التنفيلَ يكُونُ بعد الْخمس : ثالثًا

 .  للصوابفَلَعلَّ القَول األول أقرب     ، إنَّ النفلَ يكُونُ قبل التخميس          : وقيل  ، -الغنيمة   
فَهل ما يجعله قائد : الللحديث تعلق ِبمسائل اإلخالص ِفي األعم: رابعا

 ؟ الْجيش من الْحوافز يؤثر ِفي اإلخالص أم ال
 ِبيأنَّ الن كِبيِل $:  قَالَجوال شس وا؛ فَهلْيالْع ةُ اهللا ِهيكُونَ كَِلملَ ِلتقَات نم

وأالَّ يكُون ، لنيةعلَى أنَّ الذي ينبغي لإلمام أو القائد أن يحثَّهم علَى صالح ا. #اهللا
وكذلك ، وال شك أنَّ األمر يحتاج إلَى مجاهدة، عملهم متعلقًا به عرض زائلٌ

         ﴿:  يقُولُ�واهللا ، ِفي سائر األعمال
  .]١١٠:الكهف[ ﴾   

 يكُون منافيا أنَّ ما أريد به اإلعانة علَى عمل من أعمال الْخري ال: خامسا
 . وإنما يتنافَى مع اإلخالص ما كَانَ القصد فيه ممحضا للدنيا، لإلخالص

فإذا كَانت الْمقَاصد ، أنَّ الوسائلَ ال تؤثر علَى أصل الْمقَاصد: سادسا
، ِب علمأو ِفي طَلَ، سواء كَانَ ذلك ِفي جهاد، أصلها هللا؛ فال تؤثر علَيها الوسائل

 . أو غري ذلك من أعمال الْخري
، أنَّ النفلَ ال يتجاوز به الثلث ِلحديث حبيب بن مسلَمةَ الْماضي: سابعا

 . وباهللا التوفيق، وهو قول مكحول واألوزاعي

J@J@J@J@J 
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]٤٣٣[ ِريعى اَألشوسأَِبي م نع � ، ِبيِن النقَالَجع  :$لَ عمح نا منلَي
 .#السالَح؛ فَلَيس ِمنا

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضسلمني: ملَى الْمالح عمل السغليظُ ِفي حوأنه ليس ، الت
 .من مقتضيات اإليمان

J اتدفرالْم : 
  قَولُه  :$        الَحا السنلَيلَ عمح نبه    :  # م ودقصالح لقتال       : الْملَ السمح نمسلمني  الْم

                ج تكفريينها ِبمأثرتا ماِبِهم؛ إمة           ، أو إلرهة أو ِحزبيبيصٍة ععوا لدِصرنتا  أو،  أو منقَادم 
 . ألمر يجعله قَاصدا قتل أخيه

أو الْمناوئني له ، أما إن حملَ السالح بأمر إمامه؛ لقتال الْخارجني علَيه
ذَا ال ي؛ فَهقون حسلمنيبدلَى الْمالح عاِمالً للساملٌ له من ، كُون حح وا هموإن

 . أجلهم
J اِليمى اإلجعنالْم: 

قسلم بغري حالح بقصد اإليقاع ِبمل السمح محريا به ، تقَاصد لَهمفَإنْ ح
أو ، أخذ مالهودفع من يريد ، الدفع عن نفسه ِممن قَصده بسوء كَدفع الصائل

احبذَا ممه؛ فَهرديث، انتهاك حل ِفي الْحخدوال ي. 
J ديثفقه الْح: 

وتغليظ  ، يؤخذ من الْحديث تحريم حمل السالح علَى الْمسلمني لقتاِلهم                :  أوالً 
 . ذلك ِبهذَا الوعيد الذي جعلَه ليس من الْمسلمني ِفي عمله هذَا
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    ﴿:  يقُولُ�واهللا ، نه حرمة دم الْمسلميؤخذ م: ثانيا
            
 .]٩٣:النساء[ ﴾

ومن أجل تحريم دم الْمسلم وتغليظ الوقُوع فيه نهى الشارع عن : ثالثًا
-وأمر من دخلَ الْمسِجد أو مشى ِفي الزحام ومعه نبال ، تعاطي السيف مسلُوالً

ومنع ، ؛ أمره أن يأخذَ بنصاِلها حتى ال يخدش مسلما-ِسهام أو ِنصال: أي
، اإلشارة بالْحديد أو السالح نحو الْمسلم؛ مخافَة أن ينزغَ الشيطَانُ ِفي يده

 ونهى عن تعاطي األسباب الْحاملَة علَى، وكل هذَا دليل علَى احترام دم الْمسلم
 . أذاه لكَرامته عند اهللا

 علَى وال، ليس علَى مثلنا: أي. #من حملَ علَينا السالَح فَلَيس ِمنا$: قَولُه: رابعا
ومن غَشنا $: كَقَوله، أو أنه ليس منا ِفي هذه الْخصلَة، وال مهتديا ِبهدينا، طريقتنا

#فَلَيس ِمنا
)١( . 

 .#ِةيِلاِهج الْىوعدا ِبعد و،وبيج الْقش و،وددخ الْبر ضنا من ِمسيلَ$ :وكقوله
    ﴿:  يقُولُ�أنَّ ذلك ال يقتضي تكفريه؛ ألنَّ اهللا : خامسا

              
               

 .]١٠-٩:الْحجرات[ ﴾        
                                                           

والترمذي    ، )١٠٢، ١٠١(رقم . #من غَشنا فَلَيس ِمنا         $: قول النِبي: باب،  ِفي كتاب اإليمان مسلم) ١(
، )١٣١٥(رقم ، ما جاَء ِفي كَراهية الغش ِفي البيوع: باب، ِفي كتاب البيوع عن رسول اهللا

وِفي كتاب ، )٥٦٧(رقم ، سةالصحبة والْمجالَ: باب، وابن حبان ِفي كتاب الرب واإلحسان
 ). ٥٥٥٩(رقم ، وِفي كتاب الْحظر واإلباحة، )٤٩٠٥(رقم ، البيوع
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فَدلَّ هذَا أنَّ فعل الكبائر ال يوجب الْحكم بالكفر ، فَجعلَ الْمتقَاتلني إخوة
 .علَى فَاِعلها

، إنما يحكَم بالكفر علَى من استحلَّ محرما مجمعا علَى تحريمه: سادسا
كاستحالل ، أو الْمال الْحرام، رامأو استحلَّ الدم الْح، فَمن استحلَّ الفَرج الْحرام

واستحالل أخذ أمواِلِهم؛ فَهذَا يكْفُر ، واستحالل قَتِل الْمسلمني، الزنا
 . باالستحالل ال بالفعل

األفضل بقَاء مثل هذه األحاديث بدوِن تأويل : قَالَ بعض أهل العلم: سابعا
 . لَها؛ ألنَّ ذلك أبلغ ِفي الزجر

ويستِحلُّ ِدماَء ، إذا كَانَ ِفي السامعني من ينهج الْمنهج التكفريي: قُولُوأ
ويخاف منه أن يستغلَّ هذَا الْحديث وأمثاله ِلمذهبه التكفريي؛ فَيِجب ، الْمسلمني

وأنَّ ، الزجروإنما يقْصد به ، ونبين بأنه ال يقْصد به التكفري، أن نتأولَ الْحديث
أما الْخوارج والْمعتزلَة ، فَاعلَ ذلك ال يخرج به من اإلسالم باتفَاق السلَف قَاطبة

 . وباهللا التوفيق، وال يجوز أن نأخذَ بأقواِلِهم، فَهم أصحاب بدع
 

 

J@J@J@J@J 
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لرجِل يقَاِتلُ  سِئلَ عِن اجأَنَّ رسولَ اهللا $: � عن أَِبي موسى ]٤٣٤[
من قَاتلَ ِلتكُونَ : أَي ذَِلك ِفي سِبيِل اهللا؟ قَالَ، ويقَاِتلُ ِرياًء، ويقَاِتلُ حِميةً، شجاعةً

 . #T كَِلمةُ اهللا ِهي الْعلْيا؛ فَهو ِفي سِبيِل اهللا

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضاهد ِفي سبيل اهللا : مجانُ الْميا بفُوعدكُون مال ي نبأنه م
وإنما ، وال إظهار شجاعة، أو لَم يكُن مريدا بقتاله عرض الدنيا، ِبحمية عصبية

 . من قَاتلَ إلعالء كَلمة اهللا: يكُونُ ِفي سبيل اهللا
J اتدفرالْم : 

وهي ، الشجاعةُ ضد الْجنب: لْملَقِّنقَالَ ابن ا: سِئلَ عِن الرجِل يقَاِتلُ شجاعةً
 . شدة القَلِْب ِعند البأس

، وهي إما أن تكُونَ حمية لعصبية جاهلية، الْحمية هي األنفَةُ: ويقَاِتلُ حِميةً
 . كُلُّ هذَا يدخلُ ِفي الْحمية، أو حمية ِلِحزب أو مذهٍب

قَاِت$: قَولُهياًءون: #لُ ِريسالْح دالقَص ظْهرأن ي ياُء هواآلخرة، الر ريدوأنه ي ،
وعبد ، وعبد الدرهِم، تِعس عبد الديناِر$ :جكَقَوله ، وهو ال يريد إالَّ الدنيا

#وِإذَا ِشيك فَالَ انتقَش، تِعس وانتكَس، الْخِميصِة
 يريد بعمله الدنيا من أي الذي. )١(

                                                           

وِفي كتاب ، )٦٤٣٥(رقم ، ما يتقَى من فتنة الْمال: باب، رواه البخاري ِفي كتاب الرقَاق) ١(
وابن ماجه ِفي كتاب ، )٢٨٨٧(رقم ، الِْحراسة ِفي الغزو ِفي سبيل اهللا: باب، الِْجهاد والسري

: باب، وابن حبان ِفي كتاب الزكَاة، واللفظ له، )٤١٣٦(رقم ، ِفي الْمكثرين: باب، الزهد
 ).٣٢١٨(رقم ، جمع الْمال من حلِّه وما يتعلَّق بذلك
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من قَاتلَ ِلتكُونَ $ :جفَقَالَ رسولُ اهللا ، غري قَصٍد إلعالء كَلمة اهللا ونصرة دينه
 . #كَِلمةُ اهللا ِهي الْعلْيا؛ فَهو ِفي سِبيِل اهللا

 يكُون فَهذَا حكْم فَصلٌ؛ ألنَّ كُلَّ مقْصٍد ال يكُون كذلك فَإنَّ صاحبه ال
 . ِفي سبيل اهللا
J اِليمى اإلجعنالْم: 

، أو لريى مكَانه، أو رياًء، أو حمية،  حني سئل عمن يقَاتل شجاعةجأخبر النِبي 
من قَاتلَ ِلتكُونَ كَِلمةُ اهللا ِهي $: -صلَوات اهللا وسالمه علَيه-أي ذلك ِفي سبيل اهللا؟ فَقَالَ 

ِبيِل اهللا الْعِفي س وا؛ فَهلْيT# .ين: أية الدرصا بقتاله نكَانَ قَاصد نته ، موإعالء كَلم
 . فَهو ِفي سبيل اهللاوإعزاز أهله؛ ، وإظهار أحكامه، علَى كُلِّ كَلمة غريها

J ديثفقه الْح: 
 الْمقَاصد بأن يؤخذ من هذَا الْحديث أنَّ من قَاتلَ ِلمقصد من هذه: أوالً

،  أو ِلمنهجه وحزبه، أو قَاتلَ حمية لقبيلته وعصبيته، يكُونَ قَاصدا إظهار شجاعته
وهو ِفي ، أو أظهر القَصد الْحسن بأنه يقَاتل من أجل إعالء كَلمة اهللا، أو ِلمذهبه

 . ن ِفي سبيل اهللالباطن ِبِخالف ذلك؛ فَكُلُّ هؤالِء ِقتالُهم لَم يكُ
وقَصد نصرةَ دين ، إنما يكُونُ ِفي سبيل اهللا من قَاتلَ إلعالء كَلمة اهللا: ثانيا

وإعزاز الْمؤمنني الْمتبعني ِلمنهج اهللا؛ لتعلو كَلمةُ اهللا علَى الْمآذن دعوة ، اهللا
، وتنشر أحكام اهللا بني عباد اهللا،  الباطلولتعلو سلْطَةُ الْحق علَى سلْطَة، للصالة

ورب $: فذلك الذي يقَاتل ِفي سبيل اهللا؛ وِلهذَا جاَء ِفي حديث ابن مسعود قوله
#قَِتيٍل بين الصفَّيِن اهللا أَعلَم ِبِنيِتِه

)١( . 
                                                           

، )٢٩٨٨(وِفي سلسلة األحاديث الضعيفَة والْموضوعة رقم ، )٣٧٧١(رواه أحمد برقم ) ١(
 ).١٤٠٤(وضعيف الْجامع الصغري برقم 
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ار؛ فإنه يعتبر الظَّاهر أنَّ من قُِتلَ ِفي الْحرب بني الْمسلمني والكُفَّ: ثالثًا
ولكن الشهادة الْحقيقية هي تكون ِلمن قَاتلَ لتكُونَ ، شهيدا بظاهر هذه النية

 . كَلمةُ اهللا هي العليا
 : وأسأل اهللا أن يكُونَ ذلك لوجهه، "صيحةُ حق"وقُلْت ِفي أرجوزة 

 ثُـم ـنا أخي مي ِهيدقُِتـالَ الش  الَِفي  نعلَّ وـِر  ِديـِن اهللا جص 

 وال اكِْتساب مغنم  ِفي ِذي الدنا  ولَم  يكُن يدفَعـه حـب الثَّنـا 

 ِبالتعصـِبلنصــرة الباِطـِل   ولَـم يكُـن منفَِعالً ِبالْغضـِب 

 ي الثَّنا والِْمنِنبـلْ مخِلصا  ِلِذ  ِإلَـى قَِبيٍل مذْهـٍب أَو وطَـٍن 

 ادجِل وأَج فِْس  ِمنقَد  ِبالنتعــد  الْمـاةً لَألبياهللا ح  ـهضـوع 

 علَـى الِْحجاِل ِفي ذُرا القُصور  ِفي جنِة  الِْفردوِس بين الْحـوِر 

،  دونَ غريه هو الْموجب لرضاهTومن هذَا نأخذ أنَّ اإلخالص هللا : رابعا
 ِبالْغزِو جآذَنَ رسولُ اِهللا $: عن يعلَى بن منيةَ قَالَ، وقد روى أبو داود ِفي سننه

كَِبري خيا شأَنو ،اِدمِلي خ سلَي ،همهس ِري لَهأُجكِْفيِني وا يأَِجري تسمفَالْت ،
وما يبلُغُ سهِمي؟        ، ما أَدِري ما السهمانِ       :  فَقَالَ  ، لُ أَتاِني    فَلَما دنا الرِحي     ، فَوجدت رجالً 

        كُني لَم أَو مهئًا كَانَ السيِلي ش مفَس .       اِنرينثَالَثَةَ د لَه تيمفَس ،       هتغَِنيم ترضا حفَلَم
        همهس لَه ِريأَنْ أُج تدا   ،  أَرنالد تفَذَكَر ِنري ،      ِبيالن ج فَِجئْت،هرأَم لَه تفَذَكَر  ،

#ما أَِجد لَه ِفي غَزوِتِه هِذِه ِفي الدنيا واآلِخرِة ِإالَّ دناِنريه الَِّتي سمى: فَقَالَ
)١( . 

 أن -جلَّ وعال-ونسأل اهللا ، نعوذُ باهللا من سوء الْمقصد وسوِء الْخاِتمة
حمنار اآلخرةيبه ِفي الد فُوزا ناِلحالً صما وعقينا ويانما إيوباهللا التوفيق، ن . 

                                                           

قَالَ الشيخ ، )٢٥٢٧(رقم ، ِفي الرجل يغزو بأجر الِْخدمة: باب، أبو داود ِفي كتاب الِْجهاد) ١(
 ).٢٢٣٣(صحيح، انظر السلسلة الصحيحة رقم : األلباِني
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إزالَةُ ملك عن آدمي ال إلَى : هو ِفي الشرع: قَالَ ابن الْملَقِّن: تعِريف الِْعتِق
 . مالك تقَربا إلَى اهللا تعالَى

إزالة الْمالك الْمختار الذي يصح تصرفه  : ريف بهاألولَى ِفي التع: وأقول
ورغبةً ِفي ثواب العتق؛ ذلك ألنَّ الْمعتق ، Tملكه عن آدمي؛ تقَربا إلَى اهللا 

 . يتخلَّص من الْملكَة الَِّتي تجعل تصرفَه ِفي يد غريه
لعتق من النار ِلمن ويجعله سببا ِفي ا، واإلسالم يرغِّب ِفي عتق الْمسلم

:    قَالَ  جعن النِبي   ،  وقد جاَء ِفي الْحديث الذي رواه أبو هريرةَ         ، أعتق ذلك الْمعتق    
# ِبفَرِجِهحتى فَرجه  ،  من أَعتق رقَبةً مسِلمةً؛ أَعتق اهللا ِبكُلِّ عضٍو ِمنه عضوا ِمن النارِ                   $

)١( . 
ث عليهواإلسالم يحِفي العتق وي غِّبا، رلمسق معتإذا كَانَ الْم صوباألخ ،

ومن أجل ترغيبه ِفي العتق فإنه يجعل عتق الِْحصة ِفي العبد موجبا لعتق الْجميع 
 . بكَما ِفي حديث عبد اهللا بن عمر ، إذا كَانَ الْمعِتق موسرا

J@J@J@J@J 

                                                           

وأي الرقَاب     . ﴾  ﴿ : ول اهللا ق:  باب، صحيح البخاري ِفي كتاب كَفَّارات األيمان        ) ١(
  والترمذي ِفي    ، )١٥٠٩(رقم   ، فضل العتق : باب ، ومسلم ِفي كتاب العتق     ، )٦٧١٥( رقم  ، أزكى

 ).١٥٤١(رقم  ، ما جاَء ِفي ثواب من أعتق رقَبة     : باب، كتاب النذُور واأليمان عن رسول اهللا        
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]٤٣٥[ِد اهللا ببع نع  رمولَ اهللا : بِن عسقَالَجأَنَّ ر  :$ قتأَع نم
فَأَعطَى شركَاَءه ، فَكَانَ لَه مالٌ يبلُغُ ثَمن الْعبِد؛ قُوم علَيِه ِقيمةَ عدٍل، ِشركًا لَه ِفي عبٍد

مهصِحص ،دبِه الْعلَيع قتعو ،م هِمن قتع ِإالَّ فَقَدوقتا ع#. 

<|†�Ö] 

J قِّقحبرقم : قَالَ الْم اِريخالب اهو٢٥٢١(ر( ، برقم ِلمسوم)١٥٠١ .( 
J ديثوع الْحوضة ِفي العبد: مالِْحص ميع ، ِعتقوأنه يسري العتق ِفي الْج

 . وعلَيه لشركَائه ِحصصهم، إذا كَانَ الْمعِتق غَنيا
J اتدفرالْم : 

نٍدمبِفي ع كًا لَهِشر قتا بذلك :  أَعغيبتم هصيبن ررأي شراكة له فيه بأن ح
 . وجه اهللا

ِبسبب عتقه يعتق علَيه  : أي، هنا فاء السببية" الفَاء: "إلَخ ... فَكَانَ لَه مالٌ
 فيعطي شركَاَءه ،ويقَوم عليه قيمة عدل ِحصص الباقني، الْجميع إذا كَانَ له مال

 . ويعتق عليه العبد كله ، أنصباَءهم
ِإالَّ$: قَولُها؛ فَإنَّ عتقه ال : أي: #وفَقري عتِِقكُن كذلك بأن كَانَ الْمي إن لَم

 . ويبقَى العبد مملُوكًا بقدر ِحصِص اآلخرين، يسري إلَى أنصباء الغري
J اِليمى اإلجعنالْم: 

فَأعتق أحدهما        ،  أو علَى األقل بني اثنني        ، العبد مشتركًا بني جماعة         أنه إذا كَانَ     
   هصيبلَيه حصص                         ، نع ماركَة؛ قُوشص الْمن الِْحصثَم فْعد طيعستيثُ يا ِبحوكَانَ غَني

 . صِصِهمِحولَم يبق للشركَاء إالَّ قيمة       ،  وعتق العبد جميعه ِفي نصيبه          ،  الشركَاء  
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J ديثفقه الْح: 
العموم وهي من أدوات      ، هنا اسم شرط جازم       "  من  .  "# من أَعتق   $: قَولُه   : أوالً 

وسواء كَانَ الْمعِتق ، سواء كَانوا ذُكُورا أو إناثًا، يدخل فيها جميع الْمعِتقني
 . اوسواء كَانَ الْمعِتق فقريا أو غَني، مريضا أو غري مريض

يؤخذ من الْحديث أنَّ الْمعِتق إذا كَانَ غَنيا؛ بأن كَانَ له مالٌ يبلغ : ثانيا
ويعتق العبد من ، ويعطيهم ِحصصهم، فإنه تقَوم علَيه حصص الشركَاء، ثَمن العبد

 . ويكُونُ والؤه لَه، نصيبه
حاكم الشرعي ِفي الْمسألة؛ بأن يدعو  يدلُّ هذَا أنه البد من تدخل الْ: ثالثًا

 . فيقَوموا ِحصص الشركَاء، رجلني من ذَوي الِْخربة والعدالة
والعبد معتق ، بعد تقويم ِحصِص الشركَاء لَم يبق لَهم إالَّ دفع قيمها: رابعا

 . بالعتق األول
،  وكَانَ والؤه له؛ فيلتحق به،  الْمعتق األولإذا أُعِتق العبد ِفي مال: خامسا

 اإلسالم  ِفي نظَر-والية العتق  : أي-فيكون ملحقًا به كَلُحوق النسب؛ ألنَّ الوالية      
 . ِبِخالف ما كَانَ علَيه أهل الْجاهلية، ال تباع وال توهب

،  وارثٌ؛ فَإنَّ ِمرياثَه ِلمعِتِقِهولَم يكُن له ، إذا مات هذَا العبد الْمعتق: سادسا
 .  ورث الباقي بعد الفُروض-كَزوجة أو أم-وإن كَانَ له وارثٌ صاحب فرض 

 جإن قَتلَ خطئًا فَإنَّ موالَه وعصبته يؤدونَ الدية عنه؛ لقول النِبي : سابعا
،  يباعالَ، الْوالَُء لُحمةٌ كَلُحمِة النسِب$ :جقَالَ رسولُ اهللا : كَما ِفي حديث ابن عمر قَالَ

بوهالَ يو#
)١( . 

                                                           

األلباِني، وصححه  ،  )٤٩٥٠(رقم    ،  البيع الْمنهي عنه     : باب، صحيح ابن حبان ِفي كتاب البيوع       ) ١(
 ).٧١٥٧(وصحيح الْجامع رقم    ،  )١٦٩٥، ١٦٦٨،  ١٧٣٨،  ١٧٣١(انظر إرواء الغليل برقم     
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إذا كَانَ الْمعِتق فَقريا أو ال يتحمل ماله قيمة ِحصِص الشركَاء؛ فَإنه  : ثامنا
 . وتبقى أنصباء الشركاء تحت الرق، يعتبر قد عِتق من العبد ما عِتق

 كَانَ للعبد يوم من -لثلث العبد: يعِني-انَ الْمعِتق مالكًا للثلث لو كَ: تاسعا
 .ويومان ألصحاب الِْحصص يشغلونه ِفي أعماِلهم، كل ثالثة أيام

 . ورثَ منه معِتقُه بقدر عتقه، إن مات قبل أن يحرر جميعه: عاشرا
أما إن قُلنا باالستسعاء؛ ، سعاءوهذَا القول إذا لَم نقل باالست: الْحادي عشر

 . فإنه يقَوم نصيب اآلخرين ويستسعى فيه
 والكالم ،�ِفي حديث أِبي هريرةَ  " االستسعاء   " سيأِتي تعريف   : الثاِني عشر  

وهذَا السبب الذي جعلَ أكثر أهل ، أو أنه من قول قَتادة، عليه هل يصح مرفُوعا
 . وباهللا التوفيق، هالعلم لَم يقُولوا ب

العبد هو الذي يسترق ِفي قتال بني الْمسلمني : تعريف العبد: الثالث عشر
فإن علم ، أو يشترى ِبحيث ال يعلم الْمشتري عدم ملك البائعني له، والكُفَّار

 ؟فَهل يجب عليه أن يحرره أم ال: ذلك
،  وملكته زوجته بالِْهبة من ابن أخيها، الِْهبة ملك زيد بن حارثَةَ بجالنِبي 

قَهبعد ذلك أعت م، ثُما إليه بصريح القُرآن الكَريوبنسالؤه موكَانَ و :﴿  
 .  اآلية]٣٧:األحزاب[ ﴾          

غُالم وه وهأم عم بته أنه ذَهارثَةَ كَانَ من قصبن ح ديا بأنَّ زمن بلد علم 
فَأخذُوا زيدا ، وِفي أثناء الطَّريق لقيهم جماعةٌ من قُطَّاع الطرق، أبيه إلَى بلد أمه

،  واشتراه حكيم بن حزام كَما اشترى مجموعة من الغلمان األرقاء، من أمه
يجةُ بنت فَلَما قَدم جاَءت عمته خد، وكَانَ يبيع ويشتري طبيعة تجار أهل مكَّة

 . خويلد تزوره وتهنئه بسالمة الوصول
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 انظري ،يا عمة  :  قَالَ لَها -إذ هو ابن أخيها   -يا عمة    : فَقَالَ حكيم بن حزام   
وكَانَ قد ذَخر اهللا لزيد بن حارثَةَ ، فَخذي واحدا منهم يخدمك، هؤالء الغلمان

را ذَخةُ، مجديارته خبهفَاخت تبا،  وذَهوجها هي وزهعملكه ، وبقي م تبهو ثُم
  .جلزوِجها نِبي اهللا محمد 

فَجاَءا يسأالن عن ، ثُم جاَء أبوه وعمه حني سِمعا أنَّ ابنهما ِفي مكَّةَ
وبلَغنا ،  ابنا فُِقدإنَّ لنا: وقَاال له، فَوصالَ إليه، محمد بن عبد اهللا بن عبد الْمطلب

أو : جفَقَالَ النِبي ، فاطلب ما تريد من الْمال، ونحن اآلن جئنا لفدائه، أنه عندك
فإن اختاركُم فَهو لكم بدون ، أن أرسل إليه: وما هو؟ قَالَ: غري ذلك؟ قالوا

 . فداء
.  عمي:  ومن هذَا؟ فَقَالَ.أِبي: من هذَا؟ فَقَالَ: فَجاَء فَقَالَ، فَأرسلَ إليه

الكالم الذي دار بينهم -فَقُلْت لَهما كَذَا وكَذَا ، إنهما قاال ِلي كَذَا وكَذَا: فَقَالَ
تفَضلُ الناس علَى أبيك !! عجبا: قاال. ال أريد أن أذهب معهما: فَقَالَ، -وبينه 

فعند . ا الرجل ما يجعلِني ال أختار عليه أحدالَقَد عرفت من هذَ: قَالَ!! وأهلك؟
 !! فاهللا أكرب،  الْحاضرين علَى نفسه أنَّ زيدا ابنه يرثهجذلك أشهد النِبي 

وأقرت علَى ما هي ، األمالك الَِّتي كانت ِفي الْجاهلية: وعلَى هذَا نقول
 ؟ أم أنه ال يعترب نافذًا، أصله يعتبر نافذًاهل أنَّ الِْملك الذي ال يدري اإلنسان : عليه

  : ج وما كَانَ بعده حاصلُ؛ فَقَد قَالَ النِبي        ، ألنَّ الفَرق بني ما كَانَ قبل اإلسالم     
، رِبيعةَوأَولُ دٍم أَضعه دم فُالَِن بِن ، أَالَ ِإنَّ ِدماَء الْجاِهِليِة موضوعةٌ تحت قَدمي هاتيِن$

وأَولُ ِربا أَضعه ِربا الْعباِس بِن عبِد ، وأَنَّ ِربا الْجاِهِليِة موضوع تحت قَدمي هاتيِن
 . #الْمطَِّلِب

وقد جاَء اإلسالم علَى والء وأشياء كَانت معروفَة مشهورة ِفي الْجاهلية 
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يقَال ، فهل يقَاس علَى ذلك ما كَانَ ِفي هذَا الوقت، نت علَيهفَأقَرها علَى ما كَا
 أم أنَّ الْمسألة فيها نظر؟، ونحن ال ندري ما أصله. رق: عنه

واهللا تعالَى ، وال يظهر ِلي ِفي ذلك ما أستطيع أن أفَرق به بني الْحالتني
 . أعلم

 

 

 

 

J@J@J@J@J 




	��א����م���  > ��������د
٣٣٥ 

من أَعتق ِشقْصا ِمن مملُوٍك $:  قَالَج عِن النِبي ،�عن أَِبي هريرةَ  ]٤٣٦[
ثُم استسِعي ، فَِإنْ لَم يكُن لَه مالٌ؛ قُوم الْمملُوك ِقيمةَ عدٍل، فَعلَيِه خالَصه كُلِِّه ِفي ماِلِه

 . #الْعبد غَير مشقُوٍق علَيِه

<|†�Ö] 

J ديوع الْحوضاكَة: ثمرا من عبد له فيه شِشقْص قأعت نكن ، أنَّ مي ولَم
ثُم يستسعى غري ، له مال يدفع منه شراكَة الشركَاء؛ فَإنه يقَوم الْمملُوك قيمة عدل

 .مشقُوق علَيه
J اتدفرالْم : 

 . أو ِحصة، أو نِصيبا، ِقسطًا: ِشقْصا
ِه $: قَولُهلَيفَعهالَصالٌ : أي: #خبالسراية إذا كَانَ له م قمن الر هالصلَيه خفَع

 . يتحمل ذلك
قَولُه :$هالَصِه خلَية: أي: #فَعبالكلي قحريره وفكه من الركُن له ، تي فإن لَم

 . مال قُوم الْمملوك
مى قُوعنأي: م :نثُم. 
 . والغلُو والتساهل، ط بني التفريط واإلفراطوس: أي: ثَمن عدل

قَولُه :$دبالْع ِعيستاس طَة ِفي كُلِّ   : #ثُمقَسبقيمة م هفسى أنه يشتري نعنِبم
 . يعِني كَالْمكَاتبة، أو ِفي كُلِّ عام كَذَا، شهر كَذَا

ِه$: قَولُهلَيقُوٍق عشم رأي: #غَي :ضلَيهغري مق علَى ، يي عدؤغلُ ويشتبل ي
 . حسب استطاعته
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J اِليمى اإلجعنالْم: 
بوضع ، فَإنَّ الِعتق يكُونُ ِفي الرقبة كَاملَة، أنَّ من أعتق نِصيبا له ِفي مملوك
 ارعا الشهرة الَِّتي قَررعيالٌ ،جالسراية الشذَا إذا كَانَ له مال : أي- هعِتق مللم

 . -يتحمل ذلك
أو يترتب علَيه إضرار ، أو له مالٌ ال يتحمل ذلك، أما إذا لَم يكُن له مالٌ

إن أراد أن يبقي نفسه ِفي الْملك : به؛ فإنه ِفي هذه الْحالَة يخير العبد بني أمرين
؛ فإنه  -بعضه رقيق وبعضه معتق: أي-فيكون مبعضا ، بقدر الِْحصة الَِّتي بقيت

وإن رِغب أن يتحرر؛ فإنه يقوم ، يجوز له ِفي هذه الْحالة أن يبقَى مملوكًا مبعضا
 . فإذا أكمل السعاية تم تحرره، ويستسعى فيما بقي، الْمملوك قيمة عدل

J ديثفقه الْح: 
فمنهم من رأى أنَّ الْحديثَ : ِفي هذَا الْحديث اختالف بني الْمحدثني

من أَعتق ِشقْصا ِمن مملُوٍك؛ فَعلَيِه خالَصه كُلِِّه ِفي ماِلِه ِإنْ كَانَ لَه $: الْمرفُوع هو قوله
َِإنْ لَم يكُن لَه مالٌ؛ قُوم الْمملُوك  و$: وهي قوله، ويجعلُونَ زيادة االستسعاء. #مالٌ
الْحديث  فَيجعلونَ االستسعاء مدرجا ِفي     .#ثُم استسِعي غَير مشقُوٍق علَيهِ    ،   عدلٍ ِقيمةَ

 . من قول قَتادة
،   ِبما فيه االستسعاءجومنهم من يرى أنَّ الْحديث كُلَّه مرفُوع إلَى النِبي 

حه الْحافظ ابن حجر ورج، ومسلم، البخاري: وبذلك جزم صاحبا الصحيح
 . وجماعة بناًء علَى تصحيح البخاري لرواية االستسعاء

سِمعت قَتادة : فَقَد روى البخاري هذَا الْحديث من طريق جرير بن حازم
: عن أِبي هريرةَ قَالَ، عن بِشري بن نِهيٍك: حدثِني النضر بن أنس بن مالك: قَالَ
 ).  ٢٥٢٦( رقم الْحديث # ...من أَعتق شِقيصا لَه ِمن عبٍد$: ج النِبي قَالَ
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عن  ، عن النضر بن أنس، عن قَتادةَ، ورواه من طريق سعيد بن أِبي عروبة
يصا من أَعتق نِصيبا أَو شِق$:  قَالَجعن النِبي ، �عن أِبي هريرةَ ، بِشري بن نِهيٍك

فَاستسِعي ِبِه غَير ، وِإالَّ قُوم علَيِه، ِفي مملُوٍك؛ فَخالَصه علَيِه ِفي ماِلِه ِإنْ كَانَ لَه مالٌ
 . #مشقُوٍق علَيِه

ارياج: قَالَ البخجبن ح اججالْح هعابوأبانُ ، )١(ت-قُلْت : زيدابن ي وه
 . إلَى هنا رواية البخاري. اختصره شعبة، عن قَتادة، ى بن خلَفوموس، -العطَّار

ى : وقَولُهور نةٌ" االستسعاء"فيكون ممسةَ خادعن قَت : 
من أعتق نصيبا له ِفي عبد وليس له مالٌ : باب" جرير بن حازم ِفي -١

 ). ٢٥٢٦(برقم ، "استسعي غري مشقُوق علَيه
٢-ة سوبربن أِبي ع ديث ، عيد٢٥٢٧(رقم الْح .( 

 . حجاج بن حجاٍج-٣
 . أبانُ بن يزيد العطَّار-٤
 .  موسى بن خلٍَف-٥

 " . االستسعاء"كُلُّهم عن قَتادةَ برواية 
ة إلَى أنَّ : قُلْتاعمج بِبي " االستسعاء"وقد ذَهجليس من كالم الن، 

دا هو ممةوإنادمن قول قَت جر ،اعيليمبذلك اإلس حرنذر، صوابن الْم ،
قُطِنياروالد ،طَّاِبيِفي ، والْخ اكمديث"والْحلُوم الْحع" ،ِفي ، والبيهقي طيبوالْخ

 ". الفَصل والوصل"
                                                           

ومسلم، البخاري، :  هو الباهلي البصري األحول، ثقة من السادسة، روى له    :حجاج بن حجاج      ) ١(
 ).النجمي. (وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه



  > �������م�������א�
٣٣٨ 

حبا وصا، وأبى ذلك آخرون: ثُم قَالَ، وأطال" الفتح"ذَكَر ذلك الْحافظ ِفي 
وهو ، فَصححا كون الْجميع مرفُوعا، -البخاري ومسلما: يعِني: قُلت-الصحيح 

الذي رجحه ابن دقيق العيد وجماعةٌ؛ ألنَّ سعيد بن أِبي عروبة أعرف ِبحديث 
ته لَهمالزةَ لكثرة مادا. قَت’ . 

 صحيحان مرفُوعان لعمل صاحبي والذي يظهر أنَّ الْحديثني: وقَالَ أيضا
واإلنصاف أالَّ نوهم الْجماعة بقول واحد مع : وقَالَ ابن الْمواق، الصحيح

فليس بني تحديثه به مرة وفُتياه أخرى ، احتمال أن يكُونَ سمع قَتادة يفِتي به
ب الدين طبعة مح، )١٥٨، ١٥٧، ١٥٦ص/ ٥ج" (فتح الباري" من ’ا. منافَاة

 . الْخطيب
أنَّ : قُلْت نيتبذَا يِبي " االستسعاء"وِبها إلَى النفوعرم حيحوإن كَانَ ،جص 

قبا سا كَممهينافَاة بنال م هاه؛ فَإنة وفُتيادمع من كالم قَتقد س . 
 :  ويؤخذ من الْحديث عدة مسائل●

صا له ِفي عبٍد لَِزمه خالصه كَما تقَدم من حديث ابن أنَّ من أعتق ِشقْ: أوالً
رمع . 

يكُونُ العبد معتقًا عليه إذا كَانَ له مالٌ يمكنه من أن يؤدي باقي قيمة : ثانيا
 . العبد من غري مشقَّة عليه

 يشق ذلك علَيه؛ إذا كَانَ له مالٌ قَليلٌ ِبحيث أنه لو حملَ بباقي القيمة: ثالثًا
 . لَم يلزم بذلك؛ ألنا ال نزيل الْمشقَّة ِبمشقَّة

فَإن لَم يكُن له مالٌ يتسع لعتق الْجميع علَيه؛ فَإنه ِفي هذه الْحالة : رابعا
وبني أن ، يكُون للعبد الِْخيار بني أن يبقَى ِفي ملك صاحب الشقص الباقي

 . يستسعى فيه
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امسة: اخائيلطَة القَضينبغي تدخل الس هِفي االستسعاء فَإن غبفيختار ، إذا ر
ثُم يستسعى ِفي باقي القيمة علَى حسب ، القاضي شخصني عدلني عارفني بالقيم

 . وغري شاق علَيه، ما يكُون مريحا له
 . ني أصحاب األشقاصأنه إذا استسعي فَإنَّ والَءه يكُونُ موزعا ب: سادسا

فإن كَانَ الشقص نصفًا ، إذا اختار البقاء تحت رق صاحب الشقص: سابعا
ولصاحب ، وإن كَانَ ثلثا كَانَ له يومان، كَانَ له يوم ولصاحِب الشقص يوم

 . الشقص يوم وهكَذَا
 يعود  وأنَّ ذلك  ، وهو الْجمع بني الْحديثني         ، أنَّ هذَا هو القول الصحيح       : ثامنا  

     ﴿: �إلَى رغبة الْمملوك قياسا علَى الكتابة؛ لقوله 
 . ]٣٣:النور[ ﴾           

واالستجابة تستحب للسيد ، فَالكتابة ينبغي أن تكُونَ علَى رغبة الْمملوك
وأنه سيقُوم بالكَسب لنفسه إن  ، -اعلم فيه صالح: أي-إذا علم ِفي العبد خريا 

 . وباهللا التوفيق، استقَلَّ
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 . # لَهدبر رجلٌ ِمن اَألنصاِر غُالَما      $:  قَالَ ب عن جاِبِر بِن عبِد اهللا        ]٤٣٧[
ولَم ، لَه عن دبر أَنَّ رجالً ِمن أَصحاِبِه أَعتق غُالَما جبلَغَ النِبي $: وِفي لَفٍْظ

هرالٌ غَيم لَه كُنولُ اهللا ، يسر هاعٍمجفَبهاِنِمائَِة ِدرِه،  ِبثَمِإلَي هنلَ ثَمسأَر ثُم# . 

<|†�Ö] 

J ديثوع الْحوضر: مدبكم بيع الْمدبري وحالت. 
J اتدفرالْم : 

، أبو مذكُور: والسيد، يعقُوب القبطي: براسم العبد الْمد: قَالَ ابن الْملَقِّن
اهرام: والذي اشتحبن عبد اهللا الن ميعن . 

 . ويقَالُ للصغري من الرجال، الغالم هو الْمملوك: غُالَما
دبر$: قَولُه نبعد موته : أي: #ع قَها: أي-أعتنياره عن الدذَا -بعد إدب؛ وِله
قَالُ ِلموتيلَى الْمِعتقه ع لِّقع قَال له، نر: يدبم. 

ولُ اهللا $: قَولُهسر هاعول اهللا :#جفَبسلُّ أنَّ ذلك كَانَ من ردا ِفي ؛ج ينظر 
 .مصلَحة الْمذكُور

J اِليمى اإلجعنالْم: 
الما له بعد  أعتق غُجأنَّ رجالً من أصحابه :  معنى هذَا الْحديث اإلجماِلي

ولَعلَّه ، ولكن لَما لَم يكُن له مالٌ غَريه، -علَّق عتقه علَى موت سيده: أي-موته 
 هاعنه بة إلَى ثَماجنه إليه،جكَانَ ِبحأرسل ثَم ثُم  . 

J ديثفقه الْح: 
ذَا الغالم بعد ه: يؤخذ من الْحديث جواز التدبري؛ بأن يقُولَ الشخص: أوالً
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فَمن دبر مملوكه بأن أعتقَه بعد موته؛ كَانَ ، موِتي يكُون معتقًا أو حرا لوجه اهللا
 . عملُه ذلك جائزا

وهو : فَقَالَ، وأنه يصح، ذَكَر ابن الْملقن أنَّ التدبري مجمع علَيه: ثانياً
اعمإج. 

أنه : والْجمهور، ومالك، الْملَقِّن أنَّ مذهب الشافعيذَكَر أيضا ابن : ثالثًا
 . هو من رأس الْمال: وخالَف الليثُ وزفَر فَقَاالَ، يحسب عتقه من الثلث

يؤخذ من الْحديث جواز بيع الْمدبر قَبلَ موت سيده إذا تبين أن : رابعا
أو ِفي حاجته للنفَقَة ما لَم ، اء كَانَ ذلك لدين علَيهسو، مصلَحة سيده ِفي بيعه

 . فإن مات سيده؛ فَقَد أصبح حرا؛ ألنَّ عتقه معلَّق علَى موت سيده، يمت سيده
 ،لعائشة : وذَكَر ابن الْملَقِّن أنَّ ِممن ذَهب إلَى بيعه قبل موت سيده وجوزه

 . وداود، وأبو ثور، وإسحاق، وأحمد، ومجاهد، والْحسن،  وعطَاء،وطاوس
والوصية به  ، وكَما يجوز بيعه تجوز هبته: -رِحمه اهللا-قَالَ ابن الْملَقِّن 

 . وغريهما من التصرفات الْمزيلة للملك
عد عتقه يعد ِفي قول ابن الْملَقّن هذَا نظَر؛ ألنَّ هبته والوصية به ب: وأقول

وإنما باعه  ، تصرفًا مناقضا للتصرف األول الذي هو التدبري؛ فلذلك ال يجوز
 . إما لقَضاء دين أو نفَقَة،  من أجل حاجة سيده إليهجالنِبي 

وهو يوافق الرواية الثانية عن اإلمام ، وهذَا هو القول الصحيح ِفي نظري
أنه كَما يجوز : يعِني-إحداهما كَمذهبنا : وعن أحمد روايتان: حمد ِفي قولهأ

 . أنَّ له بيعه للدين فقط: واألخرى، -بيعه تجوز هبته والوصية به
،   والشاميني،والسلَف من الِْحجازيني       ، وِبمنع بيع الْمدبر قَالَ جمهور العلَماء          

 إنما -والسالمعلَيه الصالة -وتأولُوا معه علَى أنه ، ومنهم أبو حنيفَة ومالك، ينيوالكوف
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،   ورِوي أنه باعه، )١(كَما رواه النسائي والدارقُطِني، باعه ِفي دين كَانَ علَى سيده
هينى عنه دالفضل إليه، وقَض فَعود . 

ذَا القَ: قُلْتوهفْسإليه الن ئنطمالذي ت وول ه . 
وأمره إياهم ِبما ، يؤخذ من الْحديث نظر اإلمام ِفي مصاِلح رعيته: خامسا
 . وإبطال ما يضر من تصرفَاِتهم الَِّتي يمكن فَسخها، فيه الرفق ِبهم

J J J 
 .  آله وصحبهوعلى، وصلَّى اهللا علَى سيدنا ونبينا محمد

 . والْحمد هللا رب العالَمني
 علَى إتمام شرح هذَا الكتاب؛ ِعلْما بأني كَتبتT وإني ألحمد اهللا 

فَلَه الْحمد علَى ، قبل إحدى وأربعني سنة: أي، )’١٣٨٣(الْجزَء األول ِفي عام 
 . ذلك

 . لَى آله وصحبهوع، وصلَّى اهللا علَى نبينا محمد
عشر من شهر ذي القعدة  الثالث: وكَانَ الفَراغُ منه ِفي يوم اإلثنني الْموافق

 .من العام ألف وأربعمائة وأربع وعشرين للهجرة النبوية
 

 

J@J@J@J@J 

                                                           

منع الْحاكم رعيته من إتالف أمواِلهم وِبهم حاجة : باب، النسائي ِفي كتاب آداب القُضاة) ١(
 .وصححه األلباِني، )١٣٩، ١٣٨، ٤/١٣٧(والدارقطِني ، )٥٤١٨(رقم ، إليها
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J ٥..............................................................كتاب القصاص 
J ْكتاب ال٤٠.............................................................دودح 

 ٦٨.............................................................باب حد السرقة
 ٨٢......................................................مرخباب حد شارب الْ

J كتاب األي٩٠..............................................................انم 
 ١١٩................................................................باب النذور

 ١٣٥................................................................باب القضاء

J ١٦٤...........................................................كتاب األطعمة 

 ١٩٥................................................................باب الصيد

 ٢١٨.............................................................باب األضاحي

J ٢٢٥...........................................................كتاب األشربة 

J ٢٣٩............................................................كتاب اللباس 

J ْ٢٦٤............................................................هادِجكتاب ال 

 ٣٢٩.................................................................ب العتقبا

 ٣٤٣...............................................................الفهرس
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